نشریه حفاظت منابع آب و خاك ،سال پنجم ،شماره دوم ،زمستان 1394

بهرهبرداری بهینه از آببندان در آبیاری اراضی شالیساری استان گیالن
مونا دیهول  ،1حمیده نوری ،*2فرهاد میرزایی 3و محمدرضا یسدانی

4

 )1زاًكزَي وبضقٌبؾي اضقس آثيبضي ٍ ظّىكي؛ گطٍُ آثيبضي ٍ آثبزاًي؛ پطزيؽ وكبٍضظي ٍ هٌبثـ عجيقي؛ زاًكگبُ تْطاى؛ تْطاى؛ ايطاى
 )2اؾتبزيبض؛ گطٍُ آثيبضي ٍ آثبزاًي؛ پطزيؽ وكبٍضظي ٍ هٌبثـ عجيقي زاًكگبُ تْطاى؛ تْطاى؛ ايطاى
*ًَيؿٌسُ هؿئَل هىبتجبتhnoory@ut.ac.ir :

 )3زاًكيبض؛ گطٍُ آثيبضي ٍ آثبزاًي؛ پطزيؽ وكبٍضظي ٍ هٌبثـ عجيقي؛ زاًكگبُ تْطاى؛ تْطاى؛ ايطاى
 )4اؾتبزيبض پػٍّكي؛ هَؾؿِ تحميمبت ثطًذ وكَض؛ ؾبظهبى تحميمبت ٍ آهَظـ وكبٍضظي؛ گيالى؛ ايطاى

تبضيد پصيطـ1394/10/24 :

تبضيد زضيبفت1394/08/10 :

چکیده
برداريبْيٌِازهٌابعهحليهيتَاًذدرحفظهٌابعآباراضيشاليساريٍتَزيععادالًِآبهؤثرباشذ.دراييتحقيكبرايبررسيًقشآببٌذاىّادررخيرُآب


بْرُ
سازيبْرُبرداريازآببٌذاىتَسعِدادُشذُاست.تبخيرتعرقً،ياز

هحليٍاستفادُبْيٌِازآىبرايتأهييًيازآبيارياراضيشاليساري،هذلشبيِسازي-بْيٌِ
آبياري،دٍرآبياريٍبيالىآببٌذاىتَسطهذلشبيِسازيهي شَدٍسپسبااستفادُازالگَريتنشًتيکبايٌريتعذادرٍزّايپوپاشازکاًالبِآببٌذاىباتَجِبِ
حجنآبدرٍىآببٌذاىدرّررٍزٍحجنآبسرريسشذُازآىبْيٌِهيشَد.هذلتَسعِدادُشذُبرايآببٌذاىفشتامدرشْرستاىسٌگراستاىگيالىٍاراضي
شاليساري آبخَرآىاجراشذُاستً.تايجاجرايهذلًشاىدادکِدرسالآبيًرهالهَردبررسي 45درصذازًيازآبيارياراضيشاليساريهَردهطالعِازآبرخيرُ
شذُباراىٍرٍاًابدرآببٌذاىفشتامتأهييشذُاستًٍسبتآبسرريسشذُ ازآببٌذاى بِحجنبيشيٌِآى 45درصذاست.اجرايهذلبرايسٌاريَيتَسعِ
آببٌذاىبِاًذازُدٍبرابرحجنهَجَدًشاىدادسْنآببٌذاىدرتأهييًيازآبيارياراضيشاليساريهَردهطالعِهيتَاًذبِ19درصذافسايشيابذ .

بْيٌِسازي 
گيالى؛تخصيصبْيٌِ؛استحصالآبباراى؛هذلشبيِسازي -

کلید واشهها:

مقدمه

ثرف فوسُ آة آثيبضي هَضز ًيبظ زض اضاضي قبليعاضي

روقيت رْبى ثِ ؾطفت ضٍ ثِ افعايف اؾت ٍ اًتؾبض

اؾتبى گيالى تَؾظ ؾس ؾفيسضٍز تبهيي هيگطزز .ايي ؾس

هيضٍز تب ؾبل  2050اظ  7هيليبضزًفط ثِ هطظ  9/5هيليبضز

اگطچِ زُّب ؾبل ثيزغسغِ آة ثرف ظيبزي اظقبليعاضّبي

ًفط ثطؾس ( .)United Nations, 2011ثط ايي اؾبؼ تَليس

گيالى ضا تبهيي وطزُ اؾت ،ليىي وبّف تسضيزي تَاى

هحهَل وكبٍضظي تب ؾبل  2050ثبيس حسٍز  33زضنس

شذيطُؾبظي آى زض وٌبض افعايف پلىبًي ههطف آة

افعايف يبثس تب روقيت رْبى اظ ًؾط تغصيِ هكىلي ًساقتِ

وكبٍضظي ،ثبفج قسُ ايي ؾبظُ زيگط ثِ تٌْبيي لبزض ثِ

ثبقٌس( .)Singh, 2012ثب تَرِ ثِ ايٌىِ وكَض ايطاى زض

تبهيي ًيبظهٌسيّبي آة اؾتبى ًجبقس .ؽطفيت اؾوي ؾس

آؾتبًِ فمط آثي لطاض زاضز (،)United Nations, 2011

ؾفيسضٍز زض ؾبلْبي اذيط ثِ زليل ضؾَةگصاضيّبي هساٍم

هسيطيت آثيبضي زض وكبٍضظي ايطاى اّويت ظيبزي زاضز.

ضٍزذبًِّبي لعلاٍظى ٍ قبّطٍز ٍ اليطٍثي ًكسى ثِ هَلـ
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ايي ؾس ،حسٍز  45زضنس ؽطفيت هفيس آى غيط لبثل اؾتفبزُ

تَؾظ يه وبًبل انلي ٍ يب زضرِ زٍ ًيع تغصيِ هيقَز.

قسُ اؾت (ًزفي .)1381 ،فالٍُ ثط ايي اعويٌبىپصيطي

زؾتِ ؾَم آةثٌساىّبيي ّؿتٌس وِ زض هٌبعمي وِ قجىِ

تبهيي آة ؾس ؾفيسضٍز ثِ زليل عطحّبي هتقسز اؾتحهبل

آثيبضي فطفي هسضى تَؾقِ يبفتِ ٍالـ ّؿتٌس ٍ ثِ هَاظات

آة (زض هطحلِ ؾبذت يب عطاحي) زضحَضِ آثطيع لعلاٍظى

وبًبل ثركي اظ آة آثيبضي اضاضي ضا تبهيي هيًوبيٌس.

 -ؾفيسضٍز وبّف ذَاّس يبفت (ظاضؿظازُ ٍ ّوىبضاى،

زض ثطذي وكَضّبي رٌَة قطلي آؾيب وِ قطايغي

 .)1391ثبضًسگي ؾبالًِ زض اؾتبى گيالى ًؿجت ثِ حَضِ

هكبثِ ثب اؾتبًْبي قوبلي ايطاى زاضًس هغبلقبتي زض ظهيٌِ

آثطيع لعلاٍظى-ؾفيسضٍز ثِ هطاتت ثيكتط اؾت ليىي ثِ

ًمف ٍ اّويت آةثٌساىّب اًزبم قسُ اؾتٍ Mushtaq .

زليل فسم ٍرَز ؾسّبي شذيطُاي وبفي زض ايي اؾتبى

ّوىبضاى ( )2006زض هغبلقِاي ثِ اّويت آةثٌساىّب زض

ثرف لبثل تَرِ ثبضًسگي ؾبالًِ ثِ نَضت ضٍاًبة ثِ زضيب

نطفِرَيي آة ،افعايف هحهَل ٍ حفؼ هحيظ ظيؿت زض

ترليِ هيقَز.

وكَض چيي پطزاذتٌس ٍ ثِ ّوىبضي ثيكتط وكبٍضظاى زض

زض اؾتبى گيالى لجل اظ احساث قجىِ ؾفيسضٍز،

ؾيؿتنّبي هسيطيت آة زض نَضت ٍرَز ايي آةثٌساىّب

هرعىّبي ذبوي ثِ ًبم آةثٌساى ثطاي شذيطُ آة هحلي

اقبضُ وطزًسّ ٍ Tsun Fang .وىبضاى ( )2012زض تحميمي

حبنل اظ اؾتحهبل ثبضًسگي ٍ ضٍاًبةّب ٍرَز زاقتِ

ًمف آةثٌساىّبي اعطاف اضاضي وكبٍضظي زض اؾتحهبل

اؾت .ثب احساث وبًبلّبي هسضى ،تقساز ،ؾغح ٍ حزن

ثبضاىّبي هحلي ضا زض ؾبلّبي ذكه ثؿيبض هْن زاًؿتٌس.

آةثٌساىّب ثِ هطٍض ظهبى وبؾتِ ٍ ترطيت قسًس .ثب تَرِ

ّوچٌيي زٍ هسل ثْيٌِؾبظي ثب تبثـ ّسف وويٌِ وطزى

ثِ ون قسى ؽطفيت شذيطُاي ؾس ؾفيسضٍز ٍ ثْطُثطزاضي اظ

ثطزاقت آة ٍ ثيكيٌِ وطزى ؾَز التهبزي اضائِ وطزًس وِ

ؾسّبي زض حبل ؾبذت ٍالـ زض ثبالزؾت آى زض آيٌسُ،

ًتبيذ ثسؾت آهسُ ٍرَز آةثٌساىّب ضا زض ثْيٌِ وطزى

ّوچٌيي ذغط ذكىؿبليّبي فهلي ؾبالًِ زض اؾتبى گيالى

اّساف شوط قسُ زض زٍضُّبي ذكىؿبلي ثؿيبض پط اّويت

ٍ احتوبل ٍلَؿ ذكىؿبليّب زض حَضِ ثبالزؾت ؾس

ًكبى زاز .زض ايطاى ًيع ثرتفيطٍظ ٍ ّوىبضاى ( )1389ثِ

ؾفيسضٍز ،تالـ ثطاي حفؼ ٍ تَؾقِ ،هسيطيت ٍ

اّويت ثْؿبظي ٍ هطهت آةثٌساى ثب ّسف شذيطُ ضٍاًبة

ثْطُثطزاضي ثْيٌِ اظ آةثٌساىّب ثِ فٌَاى هٌبثـ هحلي تبهيي

ثبالزؾت ٍ تغصيِ آة ظيطظهيٌي زض هعضفِ فوطاًلَ اضاضي

وٌٌسُ آة آثيبضي ،اّويت ظيبزي زاضز.

ضٍؾتبيي زض اؾتبى هبظًسضاى پطزاذتٌس ٍ ًمف آةثٌساىّب
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زض اؾتبى گيالى آةثٌساىّب ثِ ؾِ زؾتِ ولي تمؿين

زض تغصيِ آة ظيطظهيٌي ٍ رلَگيطي اظ ًكت آة قَض زضيب

هيگطزًس :زؾتِ اٍل آةثٌساىّبيي ّؿتٌس وِ زض هٌبعمي وِ

ثِ ؾفطُ ظيطظهيٌي ضا ثؿيبض پطاّويت زاًؿتٌس .هْطثبى

قجىِ آثيبضي هسضى تَؾقِ ًيبفتِ اؾت لطاض زاضًس .ايي

( )1389زض تحميمي ثب همبيؿِ آهبض ثبضًسگي ٍ هٌبثـ آثي زض

آةثٌساىّب هٌجـ انلي تبهيي آة آثيبضي هعاضؿ آثرَض ذَز

گيالى ثب ايطاى ٍ رْبى ًكبى زاز وِ هسيطيت ربهـ هٌبثـ

ثِ قوبض هيآيٌس ٍ هٌبثـ تبهيي وٌٌسُ آة ايي آةثٌساىّب

آة ٍ اؾتفبزُ اظ ّوِ اثعاضّبي هَرَز ٍ اهىبًبت ثبلمَُ

ثبضاى ،ضٍاًبة حبنل اظ ثبضاى ٍ يب آثيبضي اضاضي ثبالزؾت

هيتَاًس ذغط ّط ؾبلِ ذكىؿبلي زض اؾتبى گيالى ضا

ذَز ،چبُ ٍ چكوِ اؾت .زؾتِ زٍم آةثٌساىّب زض هٌبعمي

وبّف زّسّ .بقنظازُ ٍ ثبثبپَض ( )1390زض هغبلقِاي ثِ

ٍالـ ّؿتٌس وِ قجىِ آثيبضي فطفي هسضى تَؾقِ ًيبفتِ

ًمف هفيس ٍ هَحط آةثٌساى زض هسيطيت ونآثي زض اؾتبى

اؾت ٍ اهىبى اًتمبل حكآثِ اظ قجىِ آثيبضي ؾفيسضٍضز ثِ

گيالى اقبضُ وطزًس.

اضاضي ثِ نَضت هؿتمين ٍرَز ًساضز .ايي آةثٌساىّب

اؾتفبزُ اظ ضٍـّبي ؾٌتي ثْطُثطزاضي ٍ فسم

فالٍُ ثط هٌبثـ تبهيي وٌٌسُ آة شوط قسُ زض زؾتِ اٍل،

ثِوبضگيطي ضٍقْبي هَحطتط ثْطُثطزاضي اظ آةثٌساى ٍ ثْيٌِ
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وطزى آى زض ثؿيبضي اظ هٌبعك اؾتبىّبي قوبلي ايطاى،

هطثَط ثِ آةثٌساى اضائِ قسُ اؾت .ثِ زليل ايٌىِ ثؿيبضي

هٌزط ثِ فسم اؾتفبزُ اظ ول تَاًوٌسي ؽطفيت آةّبي

اظ آةثٌساىّبي ثعضي ٍ هْن اؾتبى گيالى رعء زؾتِ زٍم

هحلي (اؾتحهبل ضٍاًبةّب ٍ ثبضًسگي) ٍ ايزبز ؾطضيعّبي

ّؿتٌس زض ايي تحميك ثِ ثْطُثطزاضي ثْيٌِ اظ آًْب پطزاذتِ

وٌتطل ًكسًُ ،بضضبيتي وكبٍضظاى ثِ زليل فسم تبهيي آة

قسُ اؾت.

آثيبضي هَضز ًيبظ ،ايزبز هكىالت اوَلَغيىي ٍ هحيظ
ظيؿتي ثطاي گيبّبى ٍ ربًَضاى ؾبوي زض آةثٌساى ٍ تطن-
ذَضزگي ذبن وف ٍ زيَاضُّبي آةثٌساى ثِ زليل فسم
حفؼ حسالل شذيطُ آثي زض هرعى آةثٌساى ،قسُ اؾت.
نفبييبى ٍ قىطي ( )1381زض تحميمي ثِ تَؾقِ ثيضٍيِ
اضاضي ،ترليِ پؿبةّبي وكبٍضظي ثِ آةثٌساىّب ٍ
ثطزاقت ثي ضٍيِ آة اظ آةثٌساى وِ ًتيزِ آى ترطيت
آةثٌساىّب زض اؾتبى هبظًسضاى اؾت پطزاذتٌس.
اؾتفبزُ اظ هسلّبي قجيِؾبظي ٍ ثْيٌِؾبظي زض
هغبلقبت هسيطيت ثْطُثطزاضي اظ آةثٌساىّب ٍ ثطضؾي
تبحيطگصاضي ؾٌبضيَّبي هسيطيتي ثؿيبض هَحط اؾت
(پطّيعوبضي ٍ ّوىبضاى1394 ،؛ اللِظاضي ٍ ّوىبضاى،
.)1394
 )2011( Cui ٍ Xieهسل  SWATضا ثب لحبػ وطزى
هٌبثـ آثي رسيس هخل آةثٌساىّب ٍ حَضچِ ّبي هحلي ثِ
هٌؾَض تبهيي آة ثِ هَلـ زض اضاضي قبليعاضي تَؾقِ زازًس.
 )2011( Wu ٍ Huangتبحيط تبهيي ًيبظ آة آثيبضي زض
هعاضؿ ثطًذ اظ هٌبثـ هرتلف اظ رولِ آة وبًبل ،آة ؾطضيع
قسُ اظ هعاضؿ ثبالزؾت ٍ آةثٌساى ثط افعايف هحهَل زض
اضاضي وكبٍضظي تبيَاى ضا ثب تَؾقِ يه ثطًبهِ آثيبضي
تلفيمي ثب اؾتفبزُ اظ هسل  Vensimثطضؾي وطزًسً .تبيذ
ثسؾتآهسُ تبحيط هخجت آةثٌساى زض هعاضؿ ثطًذ ضٍي
افعايف هحهَل ثِ ذهَل زض زٍضُّبيي وِ ثبضًسگي
ّسف اظ ايي تحميك ثْيٌِ وطزى ًمف آةثٌساىّب زض
شذيطُ آة هحلي ٍ تبهيي آة آثيبضي هَضز ًيبظ اضاضي
قبليعاضي اؾت .زض ايي ضاؾتب ،هسلي ثطاي ثْطُثطزاضي ثْيٌِ
اظ آةثٌساى ثب زض ًؾط گطفتي هالحؾبت تبهيي آة هحهَل،
ثيالى آثي اضاضي قبليعاضي ٍ هالحؾبت هحيظ ظيؿتي

هٌطقِ هَرد هطالعِ
ضٍؾتبي فكتبم اظ تَاثـ ثرف ؾٌگط قْطؾتبى ضقت زض
اؾتبى گيالى اؾت .ايي ضٍؾتب زاضاي يه آةثٌساى ثِ
هؿبحت ّ 22ىتبض ٍ ّ 90ىتبض اضاضي قبليعاض تحت
هبلىيت 60هبله اؾت .تبهيي آة آثيبضي هعاضؿ تَؾظ
آةثٌساى نَضت هيگيطز ثِ عَضيوِ زض زٍ عطف
آةثٌساى زٍ زضيچِ وكَيي ثِ ؾوت اضاضي ٍرَز زاضز ٍ
ثب ثبظ وطزى ايي زضيچِّب آة ثِ هعاضؿ تَؾظ وبًبلّبي
ذبوي ؾٌتي ثِ نَضت حملي رطيبى هييبثس .زض ثبالزؾت
آةثٌساى رٌگل ؾطاٍاى لطاض زاضز وِ تمطيجب ّ 200ىتبض اظ
هؿبحت آى قيجي زض رْت آةثٌساى زاضز (قىل .)1
آةثٌساى فكتبم رعء زؾتِ زٍم آةثٌساىّبي اؾتبى گيالى
اؾت ٍ هٌبثـ تغصيِ وٌٌسُ آى قبهل ضٍاًبة حبنل اظ ثبضاى
زض رٌگل ؾطاٍاى ثِ ّوطاُ ثبضاى هؿتمين ٍ آة پوپبغ قسُ
اظ وبًبل چپ الوبى اؾت .ضٍاًبة رٌگل تَؾظ ًْطّبي
ذبوي وِ زض رٌگل ؾبذتِ قسُ اؾت ثِ آةثٌساى ّسايت
هيقَز .قيت هتَؾظ رٌگل ثب اؾتفبزُ اظ ،Google Earth
 13زضنس هحبؾجِ قسُ اؾت .اظ وبًبل چپ ؾٌگط تقساز
 26زضيچِ آهيل وِ زاضاي زثي يه هتطهىقت ثط حبًيِ
ّؿتٌس آة ضا ثِ وبًبل چپ الوبى ّسايت هيوٌٌس ٍ آة
زضيبفتي ثِ ههبضف وكبٍضظي ،قطة ٍ نٌقت ٍ قيالت
ترهيم هييبثس.
ٍؽيفِ ثْطُثطزاضي اظ آةثٌساى ٍ آثگيطي اظ وبًبل چپ
الوبى ثِ آةثٌساى تَؾظ پوپبغ ثط فْسُ زّساضي فكتبم
اؾت .اظ ايؿتگبُ پوپبغ تب آةثٌساى تَؾظ لَلِگصاضي (لَلِ
ضاًف) آة اًتمبل زازُ هيقَز .الظم ثِ شوط اؾت زض
ايؿتگبُ پوپبغ زٍ فسز پوپ ثب زثي  380هتطهىقت زض
ؾبفت لطاض زاضز وِ زض ّط ثبض آثگيطي فمظ يىي اظ پوپّب
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وبفي ًيؿت ضا ًكبى زازُ اؾت.

مواد و روشها
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ضٍقي هيقَز ٍ زض ّط ضٍظ حساوخط ظهبًي وِ هيتَاًس

آةثٌساى ثطاي آثيبضي اضاضي پبيييزؾت يب آثرَض

ضٍقي ثبقس  20ؾبفت اؾت .ثب تَرِ ثِ ايٌىِ ّعيٌِ

آى ثِ نَضت حملي يب پوپبغ اؾتفبزُ هيقَز .هَلفِّبي

هطثَط ثِ پوپبغ (اؾتْالنً ،يطٍي اًؿبًي ٍ اًطغي) ثط فْسُ

ذطٍري اظ آةثٌساى قبهل تجريطً ،كت ،ؾطضيع ٍ آة

وكبٍضظاى اؾت ،لصا اؾتفبزُ ووتط اظ پوپّب ٍ اؾتفبزُ

ذطٍري رْت ههبضف هرتلف اظ رولِ آثيبضي اؾت .زض

ثيكتط اظ آة هحلي حبنل اظ اؾتحهبل ثبضاى ٍ ضٍاًبة اظ

قىل  2قطايظ ّيسضٍلَغيىي آةثٌساىّبي زؾتِ زٍم ثِ

ًؾط التهبزي ثطاي وكبٍضظاى اّويت زاضز.

ّوطاُ پبضاهتطّبي ٍضٍزي ٍ ذطٍري آى ًكبى زازُ قسُ
اؾت.
ساختار هذل تْرُترداری از آبتٌذاى
زض گبم اٍل زازُّبي ٍضٍزي هَضز ًيبظ تَؾظ هسل
فطاذَاًي هيقَز .زض رسٍل  1زازُّبي هَضز ًيبظ زض هسل
اضائِ قسُ اؾت.

شکل .1هَقعیت اراضی کشاٍرزی ٍ آبتٌذاى ٍاقع در رٍستای
فشتام ٍ اراضی جٌگلی تاالدست

شرایط ّیذرٍلَشیکی آبتٌذاىّای دستِ دٍم
ثب تَرِ ثِ هَلقيت لطاضگيطي آةثٌساى ،هٌبثـ تبهيي
وٌٌسُ آة زض آةثٌساىّب قبهل ثبضاى هؿتمين ،ضٍاًبة
حبنل اظ ثبضاى ،ضٍاًبة حبنل اظ آثيبضي اضاضي ثبالزؾت،

شکل  .2شرایط ّیذرٍلَشیکی آبتٌذاىّای دستِ دٍم

چبُ ،چكوِ ،وبًبل آثيبضي ٍ وبًبل ظّىكي اؾت ٍ اظ آة
جذٍل  .1دادُّای ٍرٍدی هَردًیاز در هذل ارائِ شذُ در ایي تحقیق
دادُ

خاک
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هحاسثِ رٍاًاب

ترًاهِ آتیاری

پاراهتر

شاخص

یکا

ًفَش فومي هعضفِ

Dp

هيليهتط

فوك ًيوطخ ذبن

Dr

هيليهتط

ضعَثت ؽطفيت هعضفِ ٍ اقجبؿ

FcوSAT

زضنس

ًفَش آة زض آةثٌساى

In

هيليهتط ثط ضٍظ

فوك ًيوطخ ذبن اضاضي ثبالزؾت آةثٌساى

Drw

هتط

قوبضُ هٌحٌي اضاضي ثبالزؾت آةثٌساى

CN

-

قيت اضاضي ثبالزؾت آةثٌساى

Slp

زضنس

هؿبحت اضاضي ثبالزؾت آةثٌساى

Aw

ّىتتبض

ضعَثت اٍليِ ذبن زض اضاضي ثبالزؾت ٍ آثرَض

M

هيلي هتط

تبضيد قطٍؿ آثيبضي

DOYi

قوبضُ ضٍظ اظ اثتساي ؾبل آثي

تبضيد قطٍؿ وكت

DOYc

قوبضُ ضٍظ اظ اثتساي ؾبل آثي
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دادُ

ترًاهِ آتیاری

آتثٌذاى

پاراهتر

شاخص

یکا

تبضيد ثطزاقت هحهَل

DOYh

قوبضُ ضٍظ اظ اثتساي ؾبل آثي

عَل فهل آثيبضي

DI

ضٍظ

ضاًسهبى وبضثطز آثيبضي

Ea

زضنس

ضاًسهبى تَظيـ آثيبضي

Ed

زضنس

هؿبحت اضاضي آثرَض آةثٌساى

Af

ّىتبض

اضتفبؿ ؾطضيع ثطاي ضٍاًبة زض قبليعاض

HH

هتط

اضتفبؿ غطلبثي هَضز ًيبظ گلرطاثي

Hh1

هتط

اضتفبؿ غطلبثي هَضز ًيبظ ثطاي وكت ثطًذ

Hh2

هتط

فوك آةثٌساى

hm

هتط

فوك ثحطاًي آةثٌساى

hc

هتط

هؿبحت آةثٌساى

Apmax

ّىتبض

ؾغح ربًجي آةثٌساى

A2

هتط هطثـ

ؾغح وف آةثٌساى

A1

هتط هطثـ

حزن آثي ٍضٍزي ثِ آةثٌساى اظ اًْبض هحلي

Vstream

هتطهىقت زض ضٍظ

حزن آثي ٍضٍزي ثِ آةثٌساى اظ چكوِ

Vspring

هتطهىقت زض ضٍظ

حزن آثي ٍضٍزي ثِ آةثٌساى اظ چبُ

Vwell

هتطهىقت زض ضٍظ

حزن آثي ٍضٍزي ثِ آةثٌساى اظ وبًبل

Vcanal

هتطهىقت زض ضٍظ

ثبضًسگي ٍ تجريط تكت

PوE

هيليوتط

فوك اٍليِ آة زض آةثٌساى

h0

هتط

زازُّبي َّاقٌبؾي

ثطاي هحبؾجِ تجريطتقطق هطرـ ( )ET0اظ ضٍـ فبئَ

()3

پٌوي هبًتيؽ اضائِ قسُ تَؾظ  (1998( Allenاؾتفبزُ قسُ

()4

اؾت ٍ ثب ضطة وطزى زض ضطيت گيبّي ثطًذ (،)Kc

()5

;Ia

همبزيط تجريطتقطق گيبّي ( )ETcهحبؾجِ گطزيس (ضاثغِ .)1
زض نَضتي وِ وبضثط اظ ضطايت فبئَ اؾتفبزُ وٌس ايي

زض ضٍاثظ ثبالً Ia ،گْساقت اٍليِ ( Ro ،)mmضٍاًبة

ضطايت ثطاي هٌغمِ هَضز ًؾط تَؾظ هسل انالح هيگطزز.

( S ،)mmپتبًؿيل

ضطيت ًگْساقت

() 1

اٍليِ CN2 ،قوبضُ هٌحٌي زض قطايظ ًطهبل CN1 ،قوبضُ
زض هسل ،ثطاي هحبؾجِ ضٍاًبة زٍ ضٍـ

SCS-CN

انالح قسُ تَؾظ  ٍ )2000( Arnoldضٍـ ثيالى اؾتفبزُ
ؾطاٍاى زض زؾتطؼ ًجَزُ اؾت زض ايي تحميك اظ ضٍـ
 SCS-CNانالح قسُ تَؾظ  )2000( Arnoldثطاي
هحبؾجِ ضٍاًبة اؾتفبزُ گطزيس (ضٍاثظ  2تب .)5
()2

هٌحٌي زض قطايظ ذكه ٍ  CN3قوبضُ هٌحٌي زض قطايظ
هطعَة اؾت .همبزيط قوبضُ هٌحٌي ثطاي قيت هٌغمِ هَضز
هغبلقِ ثب اؾتفبزُ اظ ضاثغِ ( )6انالح هيگطزز.
()6

. (1  2 exp( 13.86  slp))  CN 2

) (CN3  CN 2
3

CN 2 s 

زض ايي ضاثغِ  CN2sقوبضُ هٌحٌي انالح قسُ ثطاي
قطايظ ًطهبل اؾت .همبزيط  CN3 ٍ CN1ثط اؾبؼ

CN2s
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قسُ اؾت .اظ آًزبيي وِ پبضاهتطّبي هقبزلِ ثيالى زض رٌگل

ًگْساقت(،)mm
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انالح هيگطزز (ضٍاثظ  .)5 ٍ 4پتبًؿيل ًگْساقت ذبن

آثيبضي ثقسي زض اٍليي ضٍظ اًتمبل ًكبء نَضت هي-

ثط اؾبؼ ثبضًسگي پٌذ ضٍظ لجل هحبؾجِ هيقَز (ضاثغِ :)7

گيطز .زض هسل فطو قسُ اؾت وِ آثيبضي زٍم ثِ فبنلِ

1000
(S  25.4
) 10
CN

وَتبّي پؽ اظ آثيبضي اٍل اًزبم هيقَز ٍ ضعَثت ذبن

()7

زض حس اقجبؿ ثبليهبًسُ اؾت .زض ظهبى آثيبضي زٍم ٍ

همساض  CNثِ قطايظ ذكهً ،طهبل ٍ هطعَة ثؿتگي

آثيبضيّبي ثقسي ذبن زض ٍضقيت اقجبؿ اؾت ٍ همساض

زاضز وِ ايي قطايظ ثط اؾبؼ هزوَؿ هيعاى ثبضًسگي پٌذ

آثيبضي ذبلم هقبزل ثب اضتفبؿ آة حبثت هَضز ًيبظ ضٍي

ضٍظ لجل ثب ضعَثت اٍليِ تقييي هيقَز .اگط ايي همساض ووتط

ؾغح ذبن ( )Hh2لحبػ گطزيسُ اؾت .ثطًبهِضيعي آثيبضي

اظ ًمغِ پػهطزگي ذبن ثبقس  ،CN1ثيي ًمغِ پػهطزگي ٍ

زض هسل ثط اؾبؼ فوك حبثت ( ٍ )Hh2زٍض آثيبضي هتغيط زض

ؽطفيت ظضافي ذبن ثبقس  ،CN2ثيي ؽطفيت ظضافي ٍ

ًؾط گطفتِ قسُ اؾت .اضتفبؿ پكتِّب زض اضاضي ثيكتط اظ

ؽطفيت اقجبؿ ذبن ثبقس  ٍ CN3ثيكتط اظ ؽطفيت اقجبؿ

 Hh2هيليهتط اؾت ٍ اضاضي تَاًبيي ًگْساضي آة ثيكتطي

ثبقس ثطاثط  99لطاض زازُ هيقَز.

ضا زاضًس .حساوخط ؽطفيت ًگْساضي آة زض اضاضي ( HHثط

ضٍظ اٍل هحبؾجبتي هسل اضائِ قسُ هقبزل ثب قطٍؿ ؾبل

حؿت هيليهتط) ثِ هٌؾَض رلَگيطي اظ ؾطضيع آة اظ پكتِ-

آثي(اٍل هْط) اؾت ٍ هحبؾجبت ثِ نَضت ضٍظاًِ ثطاي

ّب زض ظهبى ثبضًسگي زض هسل لحبػ قسُ اؾت .ثطاي تقييي

يه ؾبل اًزبم هيقَز .ثطاي تقييي همساض ضعَثت اٍليِ زض

زٍض آثيبضي ٍ هكرم وطزى ضٍظّبي آثيبضيً ،يبظ آثيبضي

ايي ضٍظ زٍ گعيٌِ زض هسل لحبػ قسُ اؾت .گعيٌِ اٍل

ذبلم زض ّط ضٍظ ( )Demandاظ ضاثغِ ً ٍ 8يبظ ذبلم

ثطاي همساضي اؾت وِ وبضثط ثِ فٌَاى زازُ ٍضٍزي ثِ هسل

تزوقي زض ّط ضٍظ ( )CREاظ ضاثغِ  9هحبؾجِ هيگطزز:

هقطفي هي وٌس ٍ گعيٌِ زٍم همساض پيففطو هسل اؾت وِ

()8

Demand  ETc  DP  P

ثطاثط ؽطفيت ظضافي فطو قسُ اؾت .ثب تَرِ ثِ آهبض

()9

CREi  Demandi  CREi 1

ثلٌسهست ثبضًسگي زض هٌغمِ هَضز هغبلقِ زض هبُ قْطيَض

هقيبض تقييي ظهبى آثيبضيً ،يبظ ذبلم تزوقي ثيكتط اظ

(هيبًگيي  20ؾبلِ هزوَؿ ثبضًسگي زض ايي هبُ 142/46

 80زضنس  ٍ Hh2ووتط اظ  100زضنس Hh2لحبػ گطزيسُ

هيليوتط اؾت) ،همساض پيففطو هسل لبثل لجَل اؾت.

اؾت .يقٌي ظهبًي وِ ذبن اقجبؿ اؾت ٍ اضتفبؿ آة ووتط

اٍليي آثيبضي زض وكت ثطًذ ثطاي آهبزُؾبظي ظهيي

اظ  80زضنس  Hh2ضٍي ؾغح ذبن ٍرَز زاضز ،آثيبضي

(گلذطاثي ٍ قرن) اؾت .زض ايي هطحلِ ذبن زاضاي

نَضت گيطز ٍ آة آثيبضي هَضز ًيبظ ثِ عَض وبهل تبهيي

ضعَثت اٍليِاي اؾت ٍ الظم اؾت پؽ اظ اقجبؿ قسى ثِ

هيگطزز.
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اًساظُ  Hh1هيليهتط آة ثط ضٍي ظهيي لطاض زاقتِ ثبقس.

ثطاي هحبؾجِ حزن آة شذيطُ قسُ زض آةثٌساى اظ

ثٌبثطايي زض هسل اضائِ قسُ زض ايي تحميك همساض آثيبضي اٍل

هقبزلِ ثيالى اؾتفبزُ گطزيس (ضٍاثظ  10تب  .)12هقبزلِ ثيالى

ثطاثط ثب هزوَؿ آة هَضز ًيبظ ثطاي اقجبؿ وطزى ذبن ٍ

آةثٌساى ثطاي توبهي ضٍظّبي ؾبل آثي ارطا هيگطزز ٍ

 Hh1هيليهتط اضتفبؿ آة حبثت ضٍي ؾغح ذبن زض ًؾط

هيعاى حزن آة زض آةثٌساى زض ّط ضٍظ هحبؾجِ هيگطزز.

گطفتِ قسُ اؾت .چٌبًچِ همساض ضعَثت اٍليِ تَؾظ وبضثط
زض اذتيبض ًجبقس ،ضعَثت اٍليِ ذبن ثِ نَضت پيففطو
ثطاثط ثب ضعَثت ؽطفيت ظضافي ذبن لحبػ هيگطزز (زٍ
گعيٌِ ثطاي ضعَثت اٍليِ زض هسل لحبػ قسُ اؾت).

()10
()11
()12

I  O  Vp
I i  VPi  VRoi  Vstreami  Vwelli  Vspringi
 Vcanal i
Oi  VEi  VIni  VIri  Vreleasei
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زض ضٍاثظ ثبال  Iحزن آة ٍضٍزي ثِ آةثٌساى زض يه
ضٍظ ( O ،)m3d-1حزن آة ذطٍري اظ آةثٌساى زض يه
ضٍظ (،)m3d-1

ًفَش وطزُ زض آةثٌساى ثط اؾبؼ ضاثغِ  17هحبؾجِ
هيگطزز.

(m3d-

()15

 VP ،)1حزن آة ثبضاى هؿتمين ( Vrelease ،)m3d-1حزن

()16

آة ؾطيع قسُ اظآةثٌساى( ،)m3d-1ظهبًي وِ حزن آة

()17

تغييطات حزن آة زض آةثٌساى

شذيطُ قسُ زض آةثٌساى اظ حساوخط ؽطفيت آةثٌساى ثيكتط
ثبقس VIr ،ثطزاقت آة اظ آةثٌساى ثطاي آثيبضي اضاضي
( VE ،)m3d-1حزن تجريط قسُ اظ آةثٌساى (،)m3d-1

VIn

حزن آة ًفَش وطزُ زض آةثٌساى ( ،)m3d-1اؾت.
هيعاى ضٍاًبة ٍاضز قسُ ثِ آةثٌساى ثط اؾبؼ يىي اظ
ضٍـّبي SCS-CNانالح قسُ (ٍ )Arnold et al., 2000
ثيالى هحبؾجِ هيقَز .حزن تجريط ٍ ثبضًسگي ثط اؾبؼ
زازُّبي ٍضٍزي َّاقٌبؾي هحبؾجِ هيگطزز ٍ اعالفبت
هطثَط ثِ آة ٍضٍزي تَؾظ ًْط ،چبُ ٍ چكوِ تَؾظ
وبضثط ثِ هسل ٍاضز هيگطزز .حزن ثبضاى هؿتمين ٍاضز قسُ
ثِ آةثٌساى ثؿتگي ثِ ؾغح ثبالي آةثٌساى ()Apmax
زاضز .ؾغح ثبالي آةثٌساى زض ايي هسل ثطاثط ثب ثيكتطيي
هؿبحت آةثٌساى زض ًؾط گطفتِ قسُ اؾت .حزن ثبضاى
هؿتمين اظ هقبزلِ ( )13هحبؾجِ هيقَز.
()13

VP  10 Ap max P

ضاًسهبىّبي هَضز اًساظُگيطي زض ّط قجىِ قبهل
ضاًسهبى اًتمبل ،تَظيـ ٍ وبضثطز آة زض هعضفِ اؾت ٍ اظ

VE  E  Ap 10
)Ap  f (h
VIn  In  ( A1  A2) 10

زض آةثٌساى هٌغمِ هَضز هغبلقِ ثِ زليل ايٌىِ اًساظُ
فوك آةثٌساى ذيلي ووتط اظ هؿبحت ؾغح ٍ وف
آةثٌساى اؾت ،قىل ٌّسؾي آى اؾتَاًِ زض ًؾط گطفتِ قس
(.)Hayashi and Van der Kamp,2007زض هسل ثْيٌِؾبظي
اضائِ قسُ هتغيط تهوين تقساز ضٍظّبي پوپبغ اظ وبًبل ()x
تَؾظ ايؿتگبُ پوپبغ اؾت وِ اگط پوپبغ اظ وبًبل ٍرَز
زاقتِ ثبقس ثطاثط يه ٍ اگط ًساقتِ ثبقس ثطاثط نفط هيقَز
(هتغيط تهوين ثبيٌطي) .زض اغلت آةثٌساىّبي زؾتِ زٍم
ثِ زليل ايٌىِ قجىِ آثيبضي فطفي تَؾقِ ًيبفتِ اؾت،
زضيبفت آة اظ وبًبل اظ عطيك پوپبغ ٍ اًتمبل اظ هؿيط لَلِ
نَضت هيگيطز .زض ضٍظّبيي وِ پوپبغ اظ وبًبل نَضت
هيگيطز حزن آة پوپبغ قسُ اظ وبًبل زض يه ضٍظ
()m3 ،Vpumpثطاثط اؾت ثب حبنلضطة زثي پوپ
( )m3 hr-1،Qpumpزض حساوخط ؾبفتي ( )hrوِ پوپ
هيتَاًس وبض وٌس ،زض ًؾط گطفتِ قسُ اؾت (هقبزلِ .)18
()18

Vpump  Qpump  hr

تبثـ ّسف وويٌِ وطزى تقساز ضٍظّبي پوپبغ اظ وبًبل ثِ

حبنلضطة آًْب ضاًسهبى ول ٍ آة آثيبضي ًبذبلم

آةثٌساى تقطيف قسُ اؾت (ضاثغِ .)19

هحبؾجِ هيگطزز .ثب تَرِ ثِ ايٌىِ زض ايي ثطضؾي ،آثيبضي ثب

()19

Z  min  x

ضاًسهبى وبضثطز( ٍ )Eaتَظيـ ( )Edآة ثيي اضاضي حبئع

ثِ آى ضا هحسٍز هيوٌس .هسل ثْيٌِؾبظي اضائِ قسُ زاضاي

اّويت اؾت Af .هؿبحت اضاضي آثرَض آةثٌساى ثط

زٍ تبثـ هحسٍزيت (ليس) اؾت .اٍليي ليس ثطاي ظهبًي اؾت

حؿت ّىتبض اؾت.

وِ حزن آة زضٍى آةثٌساى اظ ًيبظ آثيبضي هعضفِ ووتط

()14

Hh2
) Af  10
Ea  Ed

VIr 

ثطاي هحبؾجِ حزن تجريط اظ آةثٌساى اظ ضاثغِ 15

اؾت (ضاثغِ  .)20ليس زٍم ثطاي ظهبًي اؾت وِ حزن آة
زضٍى آةثٌساى اظ حساوخط حزن ًگْساقت آة زض آةثٌساى
ثيكتط قَز (هقبزلِ .)21

اؾتفبزُ گطزيس .همساض ؾغح آة ( )ha ،Apزضآةثٌساى تبثـ

()20

Vpi  Vc  VIri

فوك آة زض آةثٌساى ( )hاؾت (ضاثغِ  .)16حزن آة

()21

Vpi  Vp max
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آة هحلي زض آةثٌساى نَضت هيگيطز ،ثٌبثطايي تٌْب

حزن آة زضٍى آةثٌساى ،همساض ثطزاقت ٍ ٍضٍز آة
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i

ٍضٍزي هْن الگَضيتن غًتيه هبًٌس عَل وطٍهَظٍم ،اًساظُ

زض ضٍاثظ  Vc ،21 ٍ 20حزن ثحطاًي (هتط هىقت)،

قوبضًسُ ضٍظ ٍ  Vpmaxثيكتطيي حزن آةثٌساى (هتط

روقيت زض ّط ًؿل ،حساوخط تقساز ًؿل زض رسٍل  2لطاض

هىقت) اؾت .زض نَضتي وِ زض هحبؾجبت هسل

زازُ قسُ اؾت.

هحسٍزيتّبي تقطيف قسُ زض زٍ تبثـ ليس (ضٍاثظ ٍ 20
 )21ثطآٍضزُ ًگطزز زٍ تبثـ رطيوِ هطثَط ثِ ليس اٍل ٍ

فلَچبضت هسل ثْطُثطزاضي اظ آةثٌساى زض قىل  3اضائِ
قسُ اؾت.

زٍم ثِ تبثـ ّسف اضبفِ هيگطزز .تبثـ هحسٍزيت اٍل

جذٍل  .2پاراهترّای ٍرٍدی هْن الگَریتن شًتیک

تضويي وٌٌسُ فسم ٍلَؿ ونآثيبضي زض وكت ثطًذ اؾت.

عَل

اًساظُ

تقساز

ًطخ

ًطخ

حزن ثحطاًي زض آةثٌساى فجبضت اؾت اظ حسالل حزن

وطٍهَظٍم

روقيت

ًؿل

رْف

تاللي

101

250

1500

0/08

0/5

آثي وِ ثطاي ثطلطاضي قطايظ اوَلَغيىي ٍ هحيظ ظيؿتي
هطثَط ثِ گيبّبى ٍ ربًَضاى ؾبوي زض آةثٌساى ،الظم اؾت
ٍرَز زاقتِ ثبقس .ذطٍريّبي هسل قبهل تقساز ضٍظّبي
پوپبغ اظ وبًبل ،همساض ؾطضيع اظ آةثٌساى ،تقساز آثيبضي هَضز
ًيبظ زض عَل فهل ضقس ،زضنس تبهيي ًيبظ آثيبضي اظ آة
اؾتحهبل قسُ ثبضاى ٍ ضٍاًبة زض آةثٌساى اؾت.
الگَریتن شًتیک تایٌری
هْنتطيي ٍ اثتسايي تطيي ًَؿ الگَضيتن غًتيه ،الگَضيتن
غًتيه ثبيٌطي اؾت وِ زض آى هتغيطّب ثِ نَضت ثبيٌطي
تغييطات پيَؾتِ ًيؿتٌس ٍ ًوي تَاًٌس ّط همساضي ثِ ذَز
ثگيطًس .هزوَفِ هتغيطّبي هؿألِ ،وِ هي ثبيؿت همساض
ثْيٌِ ثطاي آى ّب پيسا قَز ،زض لبلت ضقتِ ّبي ثبيٌطي وس
هي قًَس ٍ ثِ ّوسيگط الحبق هي گطزًس .ثِ ايي تطتيت يه
وطٍهَظٍم اظ هتغيطّبي هؿألِ ثِ زؾت هيآيس .زض الگَضيتن

اجرای هذل
ثب اؾتفبزُ اظ آهبض ثبضًسگي ايؿتگبُ َّاقٌبؾي
وكبٍضظي ضقت ٍ قبذم ثبضًسگي اؾتبًساضز ( ،)SPIؾبل
آثي  2000-2001ثِ فٌَاى ؾبل ًطهبل اًتربة گطزيس.
زازُّبي ٍضٍزي هَضز ًيبظ ثطاي ارطاي هسل (رسٍل  )1زض
هٌغمِ هَضز هغبلقِ اظ هٌبثـ فلوي هقتجط هطثَط ثِ هٌغمِ ٍ
ؾبظهبىّبي هطتجظ (هَؾؿِ تحميمبت ثطًذ وكَض زض
ضقت ،آة هٌغمِاي اؾتبى گيالى ،ؾبظهبى هطاتـ ٍ
رٌگلساضي ،ازاضُ آثيبضي قْطؾتبى ؾٌگط) روـآٍضي
گطزيس.
ضطيت گيبّي ثطًذ ثطاي هطاحل هرتلف ضقس وِ
تَؾظ ؾبظهبى فبئَ پيكٌْبز قسُ اؾت پؽ اظ انالح تَؾظ
هسل اؾتفبزُ گطزيس (رسٍل .)3
جذٍل  .3ضریة گیاّی اصالح شذُ ترًج ترای هراحل

غًتيه حطوت اظ ّط ًؿل ثِ ًؿل ثقسي ،زض چْبض هطحلِ

هختلف رشذ ()Allen, 1998

ولي تَليس روقيت اٍليِ ٍ اضظيبثي آًْب ،هطحلِ اًتربة،
افوبل فولگطّبي تغييط ٍ ربيگعيٌي ٍ ايزبز ًؿل رسيس
اًزبم هيگطزز.
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زض ايي تحميك اظ وس الگَضتين غًتيه ثبيٌطي وِ ثِ ظثبى
هتلت ًَقتِ قسُ ،اؾتفبزُ قسُ اؾت .زض ايي وس اظ
فولگطّبي اًتربة چطخ ضٍلت ،تاللي يىٌَاذت ،رْف
ذعقي ٍ ًرجِگعيٌي ثطاي حل الگَضيتن اؾتفبزُ گطزيس.
ّوچٌيي قطعي زض هسل لطاض زازُ قسُ وِ اگط زض  20تىطاض
رَاة ًْبيي تغييطي ًىطز ،هسل تَلف ًوبيس .پبضاهتطّبي

گيبُ
ثطًذ

Kc-in

1/05

Kc-mid

1/2

Kc-end

0/6-0/9

اضتفبؿ گيبُ
1

همساض  CNذبن اضاضي رٌگل ؾطاٍاى اظ رسٍل
حفبؽت ذبن آهطيىب ثطاي ذبنّبي ثب ًفَشپصيطي ذيلي
ون (گطٍُ ٍ )Dتطاون گيبّي ذَة زض ًؾط گطفتِ قس
(ؾبظهبى هطاتـ ٍ رٌگلساضي) .زض رسٍل  4اعالفبت هطثَط
ثِ اضاضي رٌگلي ؾطاٍاى اضائِ قسُ اؾت .فوك غطلبثي
هَضز ًيبظ ثطاي ظهبى آهبزُؾبظي ( )Hh1ثطاثط ثب  5هيليهتط
زض ًؾط گطفتِ قس .فوك آة آثيبضي ذبلم زض زٍضُ ضقس
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گيبُ ( )Hh2حبثت ٍ ثطاثط 50هيليهتط ٍ حساوخط ؽطفيت

ضعَثت ؽطفيت ظضافي  ٍ 0/38ضعَثت ؽطفيت اقجبؿ

ًگْساضي آة زض هعاضؿ يب اضتفبؿ فسم ؾطضيع آة اظ وطتّب

 0/45اؾت (ضضَيي پَض.)1377 ،

( 100 )HHهيليهتط زض ًؾط گطفتِ قس (پبضؾيًػاز ٍ
ّوىبضاى .)2008 ،ثط اؾبؼ همبزيط ضاًسهبى گعاضـ قسُ

جذٍل  .4دادُّای ٍرٍدی هرتَط تِ جٌگل سراٍاى

تَؾظ قطوت هكبٍض پٌسام زض ؾبل  ٍ 1383تحميك

همساض

ٍاحس

پبضاهتط

قبذم

ؽطفيت ظضافي

Fc

0/6

افكبض

پبضؾيًػاز ٍ ّوىبضاى ( ،)2008ضاًسهبى وبضثطز ٍ ضاًسهبى

ضعَثت اقجبؿ

Sat

0/85

افكبض

تَظيـ ثِ تطتيت  0/8 ٍ 0/63زض ًؾط گطفتِ قس .ذبن

ًمغِ پػهطزگي

PWP

0/35

افكبض

قيت رٌگل

Slp

13

زضنس

اضاضي قبليعاضي هٌغمِ هَضز هغبلقِ زاضاي ًفَشپصيطي

قوبضُ هٌحٌي

CN

77

-

فومي هتَؾظ ثِ همساض هيبًگيي  3/2هيليهتط زض ضٍظ،

هؿبحت

Aw

200

ّىتبض

هسل ثطاي هٌغمِ هغبلقبتي ضٍؾتبي فكتبم ارطا گطزيس

ؾبل هَضز ثطضؾي تقييي گطزيس ٍ ؾٌبضيَي افعايف حزن

ٍ حسالل تقساز ضٍظّبي پوپبغ اظ وبًبل زض عَل زٍضُ ضقس

آةثٌساى ثِ هٌؾَض حساوخط وطزى روـآٍضي آة ثبضاى زض

گيبُ هحبؾجِ گطزيسّ .وچٌيي تغييطات حزن آة شذيطُ

هٌغمِ تَؾظ هسل ثطضؾي گطزيس .ثب تَرِ ثِ هغبلقِ

قسُ زض آةثٌساى زض عَل ؾبل ٍ همساض ؾطضيع اظ آى زض

لطثبًيؾطٌّگي ٍ ّوىبضاى ( )1391ثطاي افعايف حزن
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شکل .3فلَچارت هذل تْرُترداری از آبتٌذاى
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آةثٌساى ،ثب افعايف هؿبحت فالٍُ ثط افعايف هيعاى تلفبت

تاهیي ًیاز آتیاری از آب استحصالی آبتٌذاى از

تجريط ٍ ًكتّ ،عيٌِ ذبوجطزاضي ًيع ظيبزتط اظ افعايف

تاراى ٍ رٍاًاب (درصذ)

حزن ثب افعايف فوك هيقَز .زض ًتيزِ زض ايي تحميك ثطاي
انالح حزن آةثٌساى ،فوك آةثٌساى زٍ ثطاثط فوك ٍالقي
زض ًؾط گطفتِ قس ٍ ًتبيذ ذطٍري هسل زض قطايظ حزن
ٍالقي آةثٌساى ٍ حزن انالح قسُ همبيؿِ گطزيس.

54

تعذاد پوپاش از کاًال (رٍز)

66

ًسثت آب سرریس شذُ تِ حجن تیشیٌِ آبتٌذاى ()-

0/74

ضٍظّبي آثيبضي ٍ همبزيط ثبضًسگي زض عَل زٍضُ ضقس
گيبُ ثطًذ ثِ ّوطاُ ًيبظ آثيبضي ذبلم تزوقي زض ّط زٍضُ
آثيبضي زض قىلً 4كبى قسُ اؾت .آثيبضي اٍل (ثطاي آهبزُ-

نتایج و بحث

ًتبيذ ثسؾت آهسُ اظ ارطاي هسل زض رسٍل  5اضائِ
قسُ اؾت .ايي ًتبيذ ًكبى هيزّس وِ هيعاى ضٍاًبة 37
زضنس ثبضًسگي اؾت .آة هَضز ًيبظ ثطاي آهبزُؾبظي ظهيي
 37/7هيليهتط هقبزل ثب  377هتطهىقت زض ّىتبض اؾت ٍ
زض ّط ًَثت آثيبضي ثطاي تبهيي فوك آة آثيبضي ذبلم 50
هيليهتطي ضٍي ؾغح ذبن وِ هقبزل ثب فوك ًبذبلم
 99/2هيليهتط اؾت  992هتطهىقت زض ّىتبض آة الظم
اؾتً .يبظ آثيبضي اضاضي قبليعاض حسٍزاً زٍ ثطاثط حزن
ثيكيٌِ آةثٌساى (ّ 550عاض هتطهىقت) اؾت وِ ثطاي تبهيي
ايي ًيبظ الظم اؾت فالٍُ ثط اؾتفبزُ اظ آة شذيطُ قسُ
ثبضاى ٍ ضٍاًبة زض آةثٌساى 66 ،آثگيطي اظ وبًبل اظ عطيك
پوپبغ ضٍظاًِ اًزبم قَز .زض ؾبل آثي هَضز ثطضؾي 54
زضنس اظ ًيبظ آثيبضي اضاضي اظ آة شذيطُ قسُ ثبضاى ٍ
ضٍاًبة زض آةثٌساى ٍ  46زضنس تَؾظ پوپبغ اظ وبًبل
تبهيي قسُ اؾتً .ؿجت آة ؾطضيع قسُ اظ آةثٌساى ثِ
حزن ثيكيٌِ آى ًكبى هيزّس وِ زض نَضت ثبظؾبظي ٍ
تَؾقِ آةثٌساى اهىبى اؾتحهبل ثيكتط ثبضاى ٍ ضٍاًبة
هٌغمِ ٍ زض ًتيزِ وبّف آثگيطي ٍ پوپبغ اظ وبًبل ٍرَز
زاضز.
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جذٍل ً .5تایج تذست آهذُ از اجرای هذل ترای سال آتی
2000-2001

ؾبظي اضاضي) همساض ووتطي ًؿجت ثِ ؾبيط آثيبضيّب زاضز
ٍ آثيبضيّبي ثقسي زاضاي همساض حبثت ( 50هيليهتط)
ّؿتٌس .آثيبضي زٍم  10ضٍظ ثقس اظ آثيبضي (ضٍظ اًتمبل ًكبء
ثِ هعضفِ) اًزبم قسُ اؾت .زٍض آثيبضيّبي ثقسي حبثت
ًجَزُ ٍ ثب تَرِ ثِ ًيبظ آثيبضي ذبلم تزوقي تَؾظ هسل
تقييي قسُ اؾتً .تبيذ هحبؾجِ قسُ ًكبى هيزّس زض
ثبظُّبي ظهبًي وِ ثبضًسگي لبثل تَرِ ثَزُ اؾت همبزيط
ًيبظ آثيبضي ذبلم تزوقي هٌفي قسُ (ضاثغِ  ٍ )8زٍض
آثيبضي ثيكتط قسُ اؾتّ .وبًغَض وِ ثيبى گطزيس زض هسل
حساوخط فوك آة غطلبثي لبثل ًگْساضي زض اضاضي
قبليعاضي  100هيليهتط زض ًؾط گطفتِ قسُ اؾت ٍ آة
هبظاز ثط آى اظ هعضفِ ذبضد هيگطزز.
زض قىل  5تغييطات حزن آة شذيطُ قسُ زضآةثٌساى
زض عي ؾبل ثطاي ؾبل آثي هَضز ثطضؾي اضائِ قسُ اؾت.
حزن آة لبثل شذيطُ زض آةثٌساى حساوخط ثطاثط ثب

Vpmax

(ّ 550عاض هتطهىقت) اؾت ٍ حزن آة اضبفي ٍاضز قسُ
اظ آى ؾطضيع هيقَز .ثب تَرِ ثِ ًتبيذ ثسؾت آهسُ توبم
آة ؾطضيع قسُ اظ آةثٌساى زض فهل غيط ظضافي ثَزُ اؾت
وِ اظ عطيك ظّىكْب ٍ اًْبض ثِ زضيب ّسايت هيقَز ٍ اظ
زؾتطؼ ذبضد هيگطزز .چٌبًچِ حزن آةثٌساى ثِ اًساظُ
تَاًوٌسي شذيطُ ثبضًسگيّبي هٌغمِ افعايف يبثس،
اؾتحهبل آة ثبضاى ٍ ضٍاًبةّب افعايف هييبثس ٍ پوپبغ اظ

پاراهتر خرٍجی

هقذار

تارًذگی ساالًِ()mm

1440/7

وبًبل زض عَل زٍضُ ضقس گيبُ وبّف ذَاّس يبفت ٍ زض

رٍاًاب ()mm

530

ًتيزِ اظ آة هحلي ثيكتطيي اؾتفبزُ نَضت هيگيطز .ثب

13

تَرِ ثِ ايي هؿبلِ ؾٌبضيَ افعايف حزن آةثٌساى زض ًؾط

تعذاد آتیاری در طَل فصل رشذ
-1

3

ًیاز آتیاری ًاخالص در یک فصل رشذ ( )m ha

12282

گطفتِ قس ٍ حزن آةثٌساى انالح قسُ زٍ ثطاثط حزن
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هَرَز لحبػ گطزيس .افعايف حزن آةثٌساى اظ عطيك

وبًبل)ّ .وچٌيي زض ايي ؾبل  91زضنس اظ ًيبظ آثيبضي

افعايف ؾغح فالٍُ ثط افعايف هيعاى تلفبت تجريط ٍ ًكت،

اضاضي قبليعاضي اظ آة شذيطُ قسُ ثبضاى ٍ ضٍاًبة زض

ّعيٌِ ذبوجطزاضي ظيبزتطي ًؿجت ثِ افعايف حزن ثب

آةثٌساى تبهيي قسُ اؾت ٍ ّيچ گًَِ ونآثيبضي نَضت

افعايف فوك زاضز (لطثبًيؾطٌّگي ٍ ّوىبضاى  .)1391،اظ

ًگطفتِ اؾت.

ايٌطٍ زض ايي تحميك افعايف فوك آةثٌساى زض ًؾط گطفتِ
قس.

جذٍل ً .6تایج اجرای هذل ترای سٌاریَی افسایش حجن
آبتٌذاى در سال آتی هَرد تررسی
تاهیي ًیاز آتیاری

تعذاد پوپاش از

از آبتٌذاى ()%

کاًال (رٍز)

91

13

ًسثت آب سرریس شذُ
تِ حجن تیشیٌِ آب تٌذاى
()-
0

شکل  .4هقادیر ًیاز خالص آتیاری تجوعی ٍ رٍزّای آتیاری
در سال آتی هَرد تررسی

شکل  .6تغییرات حجن آب رخیرُ شذُ در آبتٌذاى اصالح شذُ در
سال آتی هَرد تررسی

ًتیجِگیری
ًتبيذ ارطاي هسل اضائِ قسُ ثطاي آةثٌساى هَضز هغبلقِ
شکل  .5تغییرات حجن آب رخیرُ شذُ در آبتٌذاى در سال
آتی هَرد تررسی

ًتبيذ ثسؾت آهسُ اظ ارطاي هسل ثِ اظاي حزن
آةثٌساى انالح قسُ ثطاي ؾبل آثي هَضز ثطضؾي زض
رسٍل 6اضائِ قسُ اؾت .زض قىلً 6يع تغييطات حزن آة
افعايف حزن اضائِ قسُ اؾت.
ثط اؾبؼ ًتبيذ ثسؾت آهسُ اظ ارطاي هسل ثطاي ؾٌبضيَي
انالح حزن ،تقساز ضٍظّبي پوپبغ اظ وبًبل ثطاي ؾبل آثي
هَضز ثطضؾي 31ضٍظ وبّف يبفتِ اؾت ( 13ضٍظ پوپبغ اظ

آثيبضي اضاضي قبليعاضي اظ آة شذيطُ قسُ ثبضاى ٍ ضٍاًبة
زض آةثٌساى تبهيي قسُ اؾت .ارطاي هسل ثِ اظاي ؾٌبضيَي
انالح حزن آةثٌساى (زٍ ثطاثط حزن هَرَز) ًكبى زاز
 91زضنس اظ ًيبظ آثيبضي اضاضي قبليعاضي هيتَاًس اظ آة
شذيطُ قسُ ثبضاى ٍ ضٍاًبة زض آةثٌساى تبهيي گطزز ٍتقساز
پوپبغ اظ وبًبل  53ضٍظ وبّف يبثسً .ؿجت آة ؾطضيع قسُ
اظ آةثٌساى ثِ حزن ثيكيٌِ آى ًيع اظ  74زضنس ثِ نفط
زضنس وبّف يبثس.
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شذيطُ قسُ زضآةثٌساى زض عي ؾبل هطثَعِ ثِ ؾٌبضيَي

ًكبى زاز وِ زض ؾبل آثي  54 ،2000-2001زضنس اظ ًيبظ
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Abstract
Optimal operation of local resources can be effected in conservation water resources of paddy fields and
corrected water distribution. Therefore, in this study, a simulation-optimization model of exploit ponds has been
developed for investigate the role of ponds to store local water and use it to supply irrigation water requirement
of paddy fields. Evapotranspiration, irrigation water requirement, irrigation interval and pond balance were
simulated and then number of canal intake, storage volume and released volume of pond were optimized by
binary genetic algorithm. The developed model was applied for Fashtam pond in Sangar, Gilan province. The
result showed that in normal year 54% of irrigation requirement of paddy fields were supplied by rainfall and
runoff water saved in Fashtam pond and the rate of over flow water of pond to maximum volume of that
were74%. The model result for scenario of increasing pond storage two times showed the rate of pond in
supplying irrigation requirement of paddy fields is increased to 91%..
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