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آبیاري و زهکشیهايشبکهبهینهطراحی

2رضا نوروزي، 1قاسم میرزائی

)ghasem.mirzaei@uma.ac.ir(عضو ھیئت علمی دانشکده کشاورزی مشگین شھر، دانشگاه محقق اردبیلی، -١
)reza.norouzi@uma.ac.ir(محقق اردبیلی،عضو ھیئت علمی دانشکده کشاورزی مشگین شھر، دانشگاه-٢

چکیده 
باتوجـه بـه شـرایط    . باشـد هاي آبیاري و زهکشی رعایت دقیق ضوابط طراحی میترین نکات در طراحی شبکهیکی از اساسی

گیـري فنـی و مـدیریتی در ایـن شـرایط بطـور       نحـوه تصـمیم  . اي بروز پیدا خواهد کردخاص طراحی در هر پروژه، مسایل ویژه
هـاي  این مقاله با در نظر گرفتن منطقه طرح بـا شـرایطی خـاص، بـا چـالش     . چشمگیري بر عملکرد شبکه تاثیر خواهد گذاشت

اساس تصمیم گیـري در کلیـه شـرایط، ضـوابط موجـود بـراي       . هاي آبیاري و زهکشی مواجه شده استپیشرو در طراحی شبکه
هـاي  در این تحقیق براي منطقه مورد نظر آرایش اولیه شبکه با توجه بـه نقشـه  . هاي آبیاري و زهکشی بوده استراحی شبکهط

هـا  ها وبقیه سازهها و کانالطراحی جزء به جزء آبگیرها، تخلیه کننده3توپوگرافی ارائه شده، سپس با جانمایی واحدهاي درجه 
.صورت گرفته است

.ها، طراحی کانال، آبگیرها، تخلیه کننده3هاي آبیاري و زهکشی، واحد درجه شبکه: يواژه هاي کلید

مقدمه 

مناسب براي تولید محصـوالت گیـاهی دارنـد    ی و اقلیمیخاکمنابعمناطقی کهتوزیع درانتقال آب از نقاط استحصال و 
ازیکـی .شـود هاي آبیاري محقق میاین امر توسط شبکهو افزایش تولید محصول است که غالباپایدارالزمه توسعه کشاورزي

چنانچـه بنـابراین . باشـد میکشاورزيمزارعبرايآباندازهبهوموقعبهتامین،آبیاريهايشبکهاحداثبراياساسیاهداف
مـورد اهدافبهشبکهیتمدیرواحداثاندکاراندستکهگفتتوانمیباشد،مزارعنیازمطابقزمانومقدارنظرازآبتأمین

همچـون مختلفـی دالیـل بـه زهکشیوآبیاريهايشبکهدرآباندازهبهوموقعبهعمل تأمیندراما. اندیافتهدستخودنظر
عملیاتزمانبودنمتغیریاوجويشرایطتغییراتغیرماندگار،هايجریاننامناسب شبکه،مدیریتعدم طراحی صحیح شبکه،

اي در بخش کشـاورزي  اي در عدم نیل به اهداف توسعهامروزه مشکالت مدیریتی و فنی نقش عمده. گرددنمیعملیکشاورزي
هـاي آبیـاري و زهکشـی و از طـرف دیگـر عـدم رعایـت        ریزي مدون براي توسـعه شـبکه  از یک طرف عدم برنامه. رودبشمار می

زهکشی در کشاورزي پایدار اولین همایش ملی

1392اسفندماه 8- تهران 
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برداري و مـدیریت  شود و بهرهارآمدي بخش کشاورزي میها باعث کاهش کاستانداردهاي فنی مقرر شده براي احداث شبکه
هاي آبیاري و زهکشـی بـراي منطقـه طـرح مـورد نظـر       در مقاله حاضر با رعایت ضوابط، شبکه. شبکه را نیز مختل خواهد نمود

.طراحی شده است

:هامواد و روش
طـول درجـه 49وشـمالی عـرض درجـه 30ر این منطقه د. باشداي در اهواز میمنطقهناحیه مورد مطالعه در این تحقیق 

طراحی سیسـتم هـاي   براي منطقه طرح،.باشدمیمتر20دریاسطحازمنطقهایناراضیمتوسطارتفاع.استشدهواقعشرقی
و دبـی مـورد   3، اندازه ي واحدهاي درجه 4و 3با توجه به طراحی واحدهاي درجه .در نظر گرفته شده استآبیاري و زهکشی 

بـا توجـه بـه شـرایط     .دو نوع کشت برنج و غیر برنج در نظـر گرفتـه شـده اسـت    طرحدر این . هر واحد مشخص شده استنیاز 
انـدازه  .متر کشت غیر برنج و براي ترازهاي پائین تر کشـت بـرنج توصـیه شـده اسـت     8براي ترازهاي ارتفاعی باالتر از منطقه،

.باشدابق جدول زیر میو دبی تعیین شده براي واحدها مط3واحدهاي درجه 

مشخصات طرح): 1(جدول

نوع کشت
3اندازه واحد درجه 

)هکتار(
3دبی واحد درجه 

)لیتر در ثانیه(
5050برنج

2549غیر برنج

باشـد کـه   و همچنین زهکشها براي منطقه مورد مطالعه می2هدف طراحی کانال هاي اصلی و کانالهاي درجه مقالهدر این 
ها بـراي منطقـه مـورد نظـر بایـد      ها و زهکشبراي طراحی کانال.استنشان داده شده1رافیک آن در شکل شماره نقشه توپوگ

:در نظر گرفته شودمراحل زیر به ترتیب 
.طراحی آرایش اولیه شبکه-
.مشخص کردن پروفیل اولیه زمین در مسیر کانال و زهکش-
.)نقاط کنترل(داکثر تراز سطح آب در کانال زهکشحمشخص کردن حداقل تراز سطح آب در کانال آبیاري و-
.به دست آوردن دبی در طول کانال آبیاري و  کانال زهکشی-
محاسبه پروفیل و مشخصات مقطع و شیب کانال هاي آبیاري و زهکشی با توجه به دبی و تامین حداقل نیـاز در نقـاط   -

).طراحی هیدرولیکی(کنترلی

:1آرایش اولیه شبکه
پس ازمشخص کردن گزینـه هـاي مختلـف    . اقتصادي قابل توجیه باشد-اجتماعی-فنینظرازبایدنتخاب می شودآرایشی که ا

، قرارگـرفتن  طراحی آرایش شبکهترین اصل درمهماولین و. خواهد شدتامین کند انتخاب رافوقکه سه شرط بهترین گزینه را

1- layout
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شـکل  ازبایـد امکـان تا حـد شیب عمومی منطقه است وداد آنها درتعیین امتپایین ترین نقاط منطقه وزهکش هاي اصلی در
.یابدیعنی آرایش شبکه با توپوگرافی انطباق شود،طبیعی زمین تبعیت 

آنها درمرتفع تـرین نقـاط   که آبگیرشوداي انتخاب میها به گونهکانالمسیر3و2درگام بعدي بسته به اندازه واحدهاي درجه 
مرتفع ترین نقـاط وجـود   ازدر مورد کانالهاي آبیاري براي عبور،ها از نقاط پست وجود داردکه درعبور زهکشالزامی . گیردقرار

تـوان بـا اسـتفاده از    مـی مشـکل خـاکریزي را  و،است نه کف کانالحائز اهمیتسطح آب ترازهاي آبیاريچون درکانال. ندارد
.هاي اطراف تاثیرگذار استبرکل تراز زمیناین امرهادرمورد زهکشولی . جابجایی کمی درمسیرکانال هاي آبیاري حل کرد

یک طرح اولیه خوب از نظر اقتصادي طرحی است که ارتفاع آب در کانالهاي آبیاري در حداقل مورد نیاز، و در کانالهاي زهکشی 
رازهاي کنترلی نزدیکتر باشـد طـرح   در وا قع هر چه پروفیل سطح آب در کانال و زهکش به ت. در حداکثر مورد نیاز تثبیت شود

.اولیه اقتصادي تر است

نقشه توپوگرافیک طرح): 1(شکل 
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ها را پوشـش دهـد،   ، طرح اولیه  باید تمام زمینوجود نداشته باشداز لحاظ پوشش دهی نیز در صورتیکه محدودیت منابع آبی
در غیر اینصـورت یـا از طریـق    . و آب مازاد آنها را تخلیه نمایدیعنی شبکه بتواند از طریق نیروي ثقل آب تمام واحدها را تامین، 

هایی که داراي مشکل اسـت بایـد عـوض    یا کاربري زمیننماییم وسیستم هاي تحت فشار اقدام به آبرسانی یا تخلیه زه آب می
.شود

نالهاي موجود، خطوط انتقـال نیـرو،   ها، آبراهه ها و کاها، مسیلدر تهیه طرح شبکه هاي آبیاري و زهکشی بایستی کلیه رودخانه
نفت و گاز و غیره که شبکه مورد نظر را قطع خواهند کرد، مورد بررسی قرار گیرد و ابنیه تقاطعی الزم پیش بینی و طرح شـوند  

.و همچنین جمع آوري و هدایت آب هاي مازاد به خارج از محدوده طرح نیز مورد توجه قرار گیرد
. تغییر شکل قطعات و نظام بهره برداري در بدو امر عموماً بـا مشـکالت اجتمـاعی مواجـه مـی شـود      ها و چون جابجایی مالکیت

هکتار انتخاب کرد تا حدالمقـدور  200تا 60را حدود 3هاي آبیاري می توان مساحت واحدهاي درجه بنابراین در طراحی شبکه
هندسی و خرد شدن بیش از حد اراضی جلوگیري شـود و  از مشکالت برخاسته از کوچکی و پراکندگی مالکیتهاي متفرق و غیر 

.از طرف دیگر مشکالت ناشی از تملک مسیر کانالها و همچنین تلفات اراضی به حداقل ممکن برسد

گام اول
هـا جهـت   ، خط القعر ها جهت تعیین مسیرهاي زهکش اصلی و خط الراسگرافی منطقهابتدا با توجه به نقشه توپوطرحدر این 
گرددمیهاي آبیاري مشخص مسیر کانالتعیین 

گام دوم
3و کانال آبیاري2اولیه زمین در مسیر کانال زهکش1مشخص کردن پروفیل

کانال  زهکش
در بعضـی  . بکار گرفته شودقل براي تخلیه آب ثهاي اصلی صورت گیرد، تا نیروي ترین نقاط به عنوان زهکشیباید انتخاب پست

هـا مـورد   مالحظات کلی که جهت انتخاب مسیر زهکـش .وجود داردواحدها آبزهضافی جهت تخلیههاي اموارد نیاز به زهکش
:باشدنظر است به شرح زیر می

ضـروري آن و مقایسه اقتصـادي مسـیرهاي قابـل بررسـی    دقت در انتخاب موقعیت مسیر با در نظر گرفتن کلیه عوامل مؤثر در
احداث زهکـش، خریـد حـریم، پلهـاي الزم در طـول      : ها نظیري است، همه هزینهدر تحلیل اقتصادي انتخاب مسیر ضرور. است

از عواملی کـه در تعیـین مسـیر زهکـش مؤثرنـد      . هاي مربوط به تثبیت مسیر و نگهداري آن مورد توجه قرار گیردمسیر، هزینه
شناسـی  ی به زهکـش، شـرایط زمـین   هاي فرعتوپوگرافی، اندازه و ابعاد مقطع، مسیر زهکش موجود، محل اتصال شاخه: توانمی

بینی هاي ضروري براي تثبیت مسیر وضـعیت  مسیر، پایداري مقطع، وضعیت حریم پلهاي موجود و قابل استفاده در مسیر، پیش
.حدود مزارع، نحوه کاربري اراضی و سایر شرایط فیزیکی مهم را نام برد

کن است با تغییرات جزیی قابل استفاده و رضایتبخش باشـند،  در بعضی موارد مسیر زهکشهاي موجود در محدوده مطالعاتی مم
الشعاع استفاده حـداکثر از طـول مسـیر قـدیمی موجـود قـرار       دار انتخاب مسیر مناسب، تحتولی نباید در مسیرهاي پیچ و خم

هکـش را تـأمین   در انتخاب مسیر جدید کوتاهترین مسیر بین دو نقطه ممکن است شرایط هیدرولیکی الزم براي مسیر ز. گیرد

1- Profile
2- Drainage channel
3- Irrigation channel
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کرد، ولی احتمال دارد همه مسائل دیگر مربوط به طرح زهکش را در برنگیرد و محدودیتهاي خاصـی را در مـورد سـایر شـرایط     
.فیزیکی الزم ایجاد کند

ی مسیر یکپروفیل. شودانتخاب میمسیر کانالهاي زهکشیبا توجه به نقشه توپوگرافیک طرح و ضوابط انتخاب مسیر ذکر شده، 
-میشخص م2شکل و 2جدولمطابقها و فواصل بین آنهاارتفاع نقاط تخلیه کننده به زهکشهمراهبه ،هاي زهکشکانالزا

.باشد

پروفیل طولی مسیر کانال زهکش):2(شکل 

هامختصات تخلیه کننده): 2(جدول

نام تخلیه کننده متراژ ارتفاع اولیه
A 5197.8 2.4
B 4761.1 2.5
C 3925.3 4.5
D 3653.8 4.5
E 3558.7 4.5
F 3022.6 4.5
G 2492.3 4.5
H 1944.6 6
I 1484.4 6.9
J 1313.2 7.2
K 988.1 7.8
L 834.5 8
M 415.8 8.85
N 0 9.05

کانال آبیاري
رد و عوامـل و شـرایط فنـی و    مسیر کانالهاي آبیاري اصوالً بستگی به توپوگرافی و محل آبگیري و موقعیت اراضی قابل آبیاري دا

.به طور کلی مسیر کانالها باید به نحوي انتخاب شود که شرایط زیر را در برداشته باشد.اقتصادي در طراحی آن مؤثر است
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.حداکثر اراضی پیشنهادي پروژه را زیر پوشش آبیاري قرار دهد-
.ممکن را دارا باشدبرداري، کوتاهترین طول اقتصادي و بهره-با توجه به مسائل فنی-
.ها به لحاظ سهولت اجرا و نیز مدت اجراي کار داراي اولویت باشددر مقایسه با سایر گزینه-
.االمکان کمترین مقدار را داشته باشدهاي اجرایی ابنیه فنی حتیهزینه اجراي گزینه انتخابی مسیر با احتساب هزینه-

: مکن است طراحی شودبه طور کلی مسیر کانالها در سه حالت زیر م
الرأس سوار است و به دلیـل عـدم تقـاطع و یـا تقـاطع      در این حالت کانال به اراضی دو طرف خط، الرأسمسیر در خط-

اي براي احداث ابنیه تقاطی وجـود نـدارد  و یـا بـه حـداقل      محدود با مسیر سیالبروها و زهکشها محدوده طرح، هزینه
.خواهد رسید

تواند آبیاري کند و اراضی طـرف باالدسـت   ز، در این حالت کانال،  اراضی یک طرف مسیر را میمسیر موازي با خط ترا-
.تواند از کانال آب دریافت کندبه دلیل ارتفاع بیشتر بدون پمپاژ نمی

سـیر  م.طول کانال آبرسان شبکه یعنی از محل آبگیر تا اولین نقطه توزیع و تقسیم آب باید حداقل ممکـن باشـد  در حالت کلی 
بـا رعایـت   ) در صورت مناسب بودن مصـالح خـاکی مسـیر   (االمکان از عمق متعادل کنندة خاکبرداري و خاکریزي انتخابی حتی

تعداد قوسهاي مسیر کانال .المقدور حمل خاك از محل قرضه به حداقل ممکن برسدضرایب تورم خاکریز برخوردار باشد و حتی
.قوسهاي مرکب اجتناب شودبه حداقل برسد و حتی االمکان از احداث

حرکـت از  پس از انتخـاب بهتـرین مسـیرها، بـا    .شودمسیر کانالهاي آبیاري انتخاب میضوابط موجود،با توجه به در این مرحله 
بدسـت  تراز نقـاط آبگیـري   ،توجه به خطوط تراز، و همچنین فاصله بین آبگیرهابا،پایین دست کانال آبیاري به طرف باالدست

. آیدمی

آبیاريپروفیل طولی مسیر کانال ):3(شکل 

مختصات آبگیرها): 3(جدول
نام آبگیر متراژ ارتفاع اولیه زمین

A 7529.8 3.9
B 7094.8 4
C 6519 4.3
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D 5871.9 6
E 5567.3 6
F 4536.7 6
G 4280.3 6.3
H 3687.3 7.3
I 3112.7 8
J 2461.8 8.1
K 2257.7 8.3
L 1909.9 8.6
M 1780.4 8.6
N 1622.3 8.8
O 1397.3 9.15
P 743.8 9.7
Q 418.8 10
R 0 10.2

3جانمایی واحدهاي درجه 
هـا  هـاي آبیـاري و زهکـش   بین کانال3و آبیاري به عنوان مرزهاي ثابت، واحدهاي درجه با در نظر گرفتن کانالهاي زهکشباید 

تا حد (هاي آبیاري و  امکان جابجایی کانال3ها و مساحت واحدهاي درجه ها و زهکشبا توجه به موقعیت کانال. گرددجانمایی 
.گیردمیتعیین آرایش شبکه با سعی و خطا انجام ) کمی

:گیردمیبر اساس اصول زیر صورت 3جانمایی واحدهاي درجه 
.ه باشدمطابقت داشتهاي برنج و غیر برنجبراي واحدهاي موردنظرمساحت واحدها با مساحت-
.در باالترین نقطه هر واحد واقع شودمحل آّبگیرها -
.ترین نقطه هر واحد قرار گیرددر پستها محل تخلیه زهکش-
.حتی االمکان شکل واحدها از نظر هندسی منظم باشد-
.باشد...) مثل کانالها، خطوط راه آهن، حریم روستاها و(مرز واحدها منطبق بر مرزهاي موجود -

)نقاط کنترل(در کانال زهکشآنسطح آب در کانال آبیاري و حداکثر تراز حداقل تراز 
اي و مقـداري بـراي ایجـاد گرادیـان     حداقل تراز سطح آب درکانـال آبیـاري بایـد مقـادیر مربـوط بـه افـت سـازه        محاسبهبراي 

اي و مقـدار مناسـب بـراي    افت سازهنتایج و مقادیر در نظر گرفته شده براي . هیدرولیکی مناسب، به ترازاولیه زمین اضافه گردد
.ایجاد گرادیان هیدرولیکی به صورت جدول زیر است

اقل تراز سطح آب در کانال آبیاريتعیین حد): 4(جدول
نام آبگیر متراژ ارتفاع اولیه مقدار ارتفاع براي تامین گرادیان هیدرولیکی افت سازه اي آبگیر حداقل تراز سطح آب

A 7529.8 3.9 0.15 0.3 4.35

B 7094.8 4 0.15 0.3 4.45

C 6519 4.3 0.15 0.3 4.75

D 5871.9 6 0.15 0.3 6.45
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E 5567.3 6 0.15 0.3 6.45

F 4536.7 6 0.15 0.3 6.45

G 4280.3 6.3 0.15 0.3 6.75

H 3687.3 7.3 0.15 0.3 7.75

I 3112.7 8 0.15 0.3 8.45

J 2461.8 8.1 0.15 0.3 8.55

K 2257.7 8.3 0.15 0.3 8.75

L 1909.9 8.6 0.15 0.3 9.05

M 1780.4 8.6 0.15 0.3 9.05

N 1622.3 8.8 0.15 0.3 9.25

O 1397.3 9.15 0.15 0.3 9.6

P 743.8 9.7 0.15 0.3 10.15

Q 418.8 10 0 0 10

R 0 10.2 0 0 10.2

آب در کانال اقل تراز سطح آبیاري و حدپروفیل طولی مسیر کانال ):4(شکل 

:محاسبه حداقل تراز آبگیريروش
حداقل ترازسطح آب=ارتفاع اولیه زمین+مقدارارتفاع براي تامین گرادیان هیدرولیکی+افت سازه اي آبگیر

ودن افـت  با توجه با اینکه طرح اولیه بگونه اي تنظیم شده است که آبگیر هر واحد در باالترین نقطه واحد قرار دارد نیازي به افز
شرط حداقل تـراز آب طبـق رابطـه بـاال، شـرط الزم و      بنابراینوجود ندارد،3ناشی از رسیدن آب به باالترین نقطه واحد درجه 

.است3کافی هیدرولیکی براي تامین آب واحد درجه 
لیکی مناسـب در نظـر   سانتی متري براي تامین گرادیان هیـدرو 20حداکثر تراز سطح آب درکانال زهکش، ارتفاع محاسبهبراي 

اند که تمام نقاط در هر واحد از تراز تخلیـه کننـده   اي طراحی شدهبگونه3قابل ذکر است که واحدهاي درجه . گرفته شده است
.زیر استنتایج محاسبات به صورت . تواند بصورت ثقلی تخلیه شودپس آب مازاد میاست، ها باالتر زهکش

زهکشآب در کانال تراز سطحتعیین حداکثر): 5(جدول
نام زهکش متراژ ارتفاع اولیه اختالف ارتفاع براي گرادیان هیدرولیکی حداکثر تراز زهکش
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A 5197.8 2.4 0.2 2.2

B 4761.1 2.5 0.2 2.3

C 3925.3 4.5 0.2 4.3

D 3653.8 4.5 0.2 4.3

E 3558.7 4.5 0.2 4.3

F 3022.6 4.5 0.2 4.3

G 2492.3 4.5 0.2 4.3

H 1944.6 6 0.2 5.8

I 1484.4 6.9 0.2 6.7

J 1313.2 7.2 0.2 7

K 988.1 7.8 0.2 7.6

L 834.5 8 0.2 7.8

M 415.8 8.85 0.2 8.65

N 0 9.05 0.2 8.85

در کانالتراز سطح آب زهکش و حداکثرپروفیل طولی مسیر کانال ):5(شکل 

زهکشی وکانال آبیاري ظرفیت
کانال آبیاري

که پایین دست کانـال  Aلیتر در ثانیه است، از آبگیر 49و 50شده براي مزارع برنج و غیربرنج به ترتیب برابر تعیین مقدار دبی 
تا مقـادیر دبـی   گردندافزوده میها به ترتیب برنج دبیآبیاري قرار دارد به طرف باالدست و با توجه به مزرعه برنج  و سپس غیر

دبی اتالف شـده بـر میـزان دبـی     ه است، بنابراینشددر نطر گرفته% 70طرحراندمان شبکه آبیاري . شودتعیین آبگیر براي هر
. ها بر اساس این دبی طراحی شوندشود تا کانالمیمورد نیاز اضافه 
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تعیین ظرفیت کانال آبیاري): 6(جدول

نام آبگیر
متراژ

)متر(
دبی تجمعی 

)لیتر در ثانیه(
)در ثانیهلیتر (دبی تجمعی

%70با راندمان 
A 7529.8 50 71.43

B 7094.8 100 142.86

C 6519 200 285.72

D 5871.9 250 357.14

E 5567.3 300 428.57

F 4536.7 500 714.29

G 4280.3 550 785.72

H 3687.3 650 928.57

I 3112.7 750 1071.43

J 2461.8 799 1141.43

K 2257.7 849 1212.86

L 1909.9 898 1282.86

M 1780.4 947 1352.86

N 1622.3 996 1422.86

O 1397.3 1045 1492.86

P 743.8 2185 3121.43

Q 418.8 2185 3121.43

R 0 2185 3121.43

ظرفیت کانال آبیاري):6(شکل 

کانال زهکشی
در 3هـر واحـد درجـه    مسـاحت با ضرب.استمیلی متر در روز 25ول زهکشی مدشده،منطقه اي که شبکه براي آن طراحی 

کـه  بـر ایـن اسـت   در طراحی زهکش ها فرض . در یک روز بدست آید3مدول زهکشی حجم آب زهکشی شده هر واحد درجه 
.شودمحاسبه می3دبی زهکشی هر واحد درجه به این ترتیب. نمایندروز تخلیه می1ها زه آب را طی زهکش
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معیار طراحی ظرفیت کانالهاي زهکشی بر اساس دبی رواناب ناشی از بارش با دوره بازگشت مشخص، هـرزآب آبیـاري و آبهـاي    
پس طراحی بر اساس ایـن  . باشدمدول زهکشی منطقه بعنوان ماکزیمم دبی ورودي به کانالهاي زهکش می. زیر زمینی می باشد

البته این امر باید براي واحدهاي غیر برنج، براي رعایت غرق آب . نیز خواهد بودهاي ورودي به زهکش دبی پاسخگوي سایر دبی
.شده استنشدن عمق توسعه ریشه چک 

بـه ایـن ترتیـب دبـی     . گـردد میبه طرف پایین دست به ترتیب دبی ها با هم جمع و ، کردهدرکانال زهکشی از باالدست شروع 
.دیآمینهایی بدست زهکش اصلی در پائین دست کانال و نقطه تخلیه

تعیین ظرفیت کانال زهکش): 7(جدول

نام زهکش
متراژ

)متر(
دبی تجمعی

)متر مکعب در ثانیه(
A 5197.8 3.199798

B 4761.1 2.62057

C 3925.3 1.735825

D 3653.8 1.593559

E 3558.7 1.466771

F 3022.6 1.313706

G 2492.3 1.158223

H 1944.6 0.880446

I 1484.4 0.590951

J 1313.2 0.444071

K 988.1 0.368509

L 834.5 0.231137

M 415.8 0.151881

N 0 0.081271

ظرفیت کانال آبیاري):7(شکل 

پروفیل و مشخصات مقطع و شیب براي کانال آبیاري
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در ایـن جـدول بـا    .شده اسـت عمل 1میمه براي محاسبه پارامترهاي طراحی کانالهاي آبیاري به ترتیب ارائه شده در جدول ض
فرضیات مورد نظر بـراي انجـام محاسـبات    . تغییر شیب و عرض کانال تالش شده است به بهترین نحو تراز مورد نظر تامین شود

:بشرح زیر است
.در نظر گرفته شد0.014با توجه به جنس بتنی کانال آبیاري ضریب زبري برابر -
شیب جانبیل ذوزنقه اي است، با توجه به مسائل پایداري و سطح مقطع بهینه کانال مقداربا توجه به اینکه مقطع کانا-

.ه استفرض شد1.5
.شودعمق نرمال جریان در کانال آبیاري بر اساس پارامترهاي موجود و رابطه مانینگ محاسبه می-

)1(2
1

3
21 SAR

n
Q =

، بایـد  تامین نشودبا تغییرات شیب و سطح مقطع عمق مورد نظر آبگیر با توجه به توپوگرافی مسیر کانال، در صورتیکه-
.گرددپله استفاده 

. ه استدر نظر گرفته شدآبیاريعمق آب در کانال% 30عمق آزاد هاي فنی،این طرح با توجه به توصیهدر -

محاسبه پروفیل و شیب کانال آبیاري):8(شکل 

کانال آبیاري را نشان می دهد که پارامترهاي مختلفی از جمله عمق، شیب، محـدوده  هر سه پروفیل سطح آب، زمین و8شکل 
اي طراحی شده است که در خاکبرداري احداث کانال آبیاري بگونه.از این نمودار قابل استخراج است... خاکبرداري و خاکریزي و

Iو Hو Dنقطـه  4در . تبعیت کرده اسـت یه زمین از شیب عمومی پروفیل اولبطور کلیشود نه در خاکریزي و شیب کانال نیز

.بکار برده شده استبخاطر شیب زیاد زمین پله در مسیر کانال ،Oو 
یعنـی تـراز سـطح آب    . شـود مشـاهده مـی  مطابقت رضایت بخشی براي این دو تراز با مقایسه پروفیل سطح آب با تراز کنترلی،

.استمقرون به صرفهترازها ندارد و این از لحاظ اقتصادي ضمن پوشش ترازهاي کنترلی تفاوت چندانی با این
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محاسبه پروفیل و مشخصات مقطع و شیب براي کانال زهکشی
در محاسـبات  . شـده اسـت  عمـل  2براي محاسبه پارامترهاي طراحی کانالهاي زهکشی به ترتیب ارائه شده در جـدول ضـمیمه   

و براي جلوگیري از تجـاوز عمـق آب از عمـق حـداکثر، شـیبی را در نظـر       با توجه به شیب اولیه زمینمربوط به کانال زهکش، 
در محـل  محاسبه شـده در صورت مناسب نبودن تراز . شودمیو بر اساس این شیب و رابطه مانینگ عمق نرمال محاسبه گرفته

ات شیب قادر به تامین تـراز  تغییراگر. شودمحاسبه میو به روش آزمون خطا شیب مناسب دادهشیب را تغییر ،هاتخلیه کننده
فرضـیات بکـار رفتـه بـراي انجـام      . باید در دسـتور کـار قـرار گیـرد    در مراحل بعد تغییر سطح مقطع کانال نیز ،مورد نظر نشود

:محاسبات بشرح زیر است

.در نظر گرفته شد0.03با توجه به جنس مصالح کانال زهکش ضریب زبري برابر -
شیب زهکش بیشتر از کانـال آبیـاري در نظـر    ،باال و براي جلوگیري از رسوب گذاريدر حالت کلی بعلت ضریب زبري -

.گرفته می شود
شـیب  ها و سـطح مقطـع بهینـه کانـال     رهدیوااي است، با توجه به مسائل پایداري با توجه به اینکه مقطع کانال ذوزنقه-

.در نظر گرفته شده است2هاي جانبی برابردیواره
.محاسبه می شود)1رابطه ( بر اساس رابطه مانینگزهکشر کانال عمق نرمال جریان د-
با توجه به توپوگرافی مسیر کانال، در صورتیکه با تغییرات شیب و سطح مقطع نتوانیم به عمق مناسـب تخلیـه کننـده    -

. برسیم، باید از پله استفاده نماییم
.ه استدر نظر گرفته شدزهکشدر کانالعمق آب% 15عمق آزاد هاي فنی،این طرح با توجه به توصیهدر -

زهکشمحاسبه پروفیل و شیب کانال ):9(شکل 

هر سه پروفیل سطح آب، زمین و کانال زهکش را نشان می دهد که پارامترهاي مختلفی از جمله عمـق، شـیب،   9شکل شماره 
این امـر  . عمومی پروفیل اولیه زمین پیروي شوددر طول کانال سعی شده است تا از شیب.از این نمودار قابل استخراج است... و
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شیب زیاد زمین از پله در مسـیر کانـال زهکـش    بدلیلدر مسیر زهکشنقطهدو در . استدر ابتداي کانال بخوبی رعایت شده 
.استفاده شده است

راي ایـن دو تـراز ایجـاد    مطابقت رضایت بخشی بـ شودمشاهده میتراز سطح آب در کانال زهکش باتراز هاي کنترل با مقایسه
یعنی تراز سطح آب ضمن پائین بودن از ترازهاي کنترلی تفاوت چندانی با این ترازها ندارد و این از لحاظ اقتصـادي  . شده است

. هاي تقاطعی نداریمنیازي به سازهدر این طرحشبکه،آرایشبا توجه به . مناسب استبسیار 

کشی بر روش نقشه توپوگرافیک طرحآبیاري و زهشبکهآرایش):10(شکل 

منابع

.چاپ دوم،انتشارات دانشگاه تهران. طراحی کانالهاي آبیاري و سازه هاي وابسته. 1390. ك،سیاهی،.امیري تکلدانی، ا-1
هاي آبیاري و راهنماي برآورد رواناب در طراحی شبکه. 1388. ریزي کشوربرنامهسازمان مدیریت و519نشریه شماره-2

.کشیزه
هاي آبیاري و راهنماي تحویل حجمی آب در شبکه. 1386. ریزي کشوربرنامهسازمان مدیریت و384نشریه شماره-3

.زهکشی
.هاي آبیاري و زهکشیضوابط عمومی طراحی شبکه. 1383. ریزي کشوربرنامهسازمان مدیریت و281نشریه شماره-4
و آبیاريکانالهايطراحیهیدرولیکیعیارهايم. 1376. ورریزي کشبرنامهسازمان مدیریت و166نشریه شماره-5

.زروبازهکشهاي
6- Lamaddalena. N., Sagardoy. J. A. 2000. Performance analysis of on-demand pressurized irrigation systems,

FAO and CIHEAM-IAMB.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

