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چکیده
محدودیت منابع آب و رشد جمعیت که نیازمند افزایش تولید غذا است ،ضرورت ارتقا بهرهوری آب در شبکههای آبیاری را ایجاب میکند .روشهای
ارتقا بهرهوری در شبکه های آبیاری در دو بخش کلی مدیریت عرضه و مدیریت تقاضا انجام میشود .در این تحقیق با توجهه بهه محهدودیت روشههای
مدیریت عرضه ،تاکید بر مدیریت تقاضا بهخصوص در شرایط کمبود آب شده است .برای این منظور مدیریت برنامههای توزیهع و تحویهآ آب در شهبکه
(شامآ  4سناریو) بهمنظور بهبود بهره وری آب در نظر گرفته شد .این تحقیق بر روی کانال درجه دوم شرقی شبکه آبیهاری و زهکیهی عقیلهی واقهع در
منطقه گتوند استان خوزستان صورت گرفت .وضعیت هیدرولیکی جریان در شبکه موردنظر با استفاده از مدل هیهدرودینامی  ICSSشهبیهسهازی شهد.
عملکرد هر ی از محصوالت موجود در شبکه با استفاده از مدل شبیهساز گیاهی  AquaCropشبیهسازی شد .بسته به هدف مهدیریتی وبها تاکیهد بهر
صرفهجویی در مصرف آب ،تولید غذا و یا بهبود بهرهوری آب ،سناریوهای موردنظر میتوانند اولویتهای متفاوتی داشته باشند .چنهانچهه ههدف اصهلی
بهبود بهرهوری آب باشد ،نتایج حاصله بیانگر آن است که سناریو اول و چهارم بهترتیب با  13/8و  12/96درصد بهبود بهرهوری نسبت به وضعیت موجود
مناسبترین گزینه میباشند.
واژههای كلیدی :بهرهوری ،تحویآ و توزیع ،کمبود آب ،مدل AquaCrop
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کمبود آب از میکالت گسترده در بسیاری از نقاط جههان اسهت.
مناطقی که دچار میکآ کمآبی میشوند با مسایلی نظیر عهدم تعهادل
عرضه و تقاضهای آب ،کهاهش کمهی و کیفهی منهابع آب سهطحی و
زیرزمینی و بروز رقابتهای بین بخیی رو بهرو خواهنهد بهود .بخهش
کیاورزی بزرگترین مصرف کننده آب است و به همین دلیآ همواره
با بخشهای دیگر مثآ بخش صنعت و شهرب رقابهت دارد .بنهابراین
الزم است تا در منهاطقی کهه بها میهکآ کمبهود آب مواجهه هسهتند
اقداماتی برای مدیریت بهتر آب کیاورزی و آبیهاری بمنظهور افهزایش
بهرهوری آب صورت گیهرد ،تها بتهوان از حهداقآ آب موجهود حهداکثر
بهرهبرداری را نمود (.)Pereira et al., 2002
بهبههود بهههرهوری در شههبکههههای آبیههاری در دو حالههت کلههی بهها
بکارگیری روشهایی با رویکرد عرضه و تقاضا محور قابآ انجام است.
 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه سازههای آبی دانیگاه تربیت مدرس
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 -3استادیار گروه منابع آب دانیگاه تربیت مدرس
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با توجه به بحران کمآبی شدید در کیور ،اغلهب حوضههههای آبریهز
کیور را درگیر کرده است ،عمال پیادهسازی روشههای تهامین آب یها
عرضه محور (مانند طهر ههای انتقهال آب یها برداشهت از سهفره آب
زیرزمینی) برای جبران کمبود آب در شرایط بسیار خاص و محهدودی
امکانپذیر است .از طرفی اعمال روشهای مهدیریت تقاضها ،ظرفیهت
قابآ توجهی برای بهبود بهرهوری دارد و پیادهسازی آن با هزینهههای
کمتری امکانپذیر است .از جملهه تحقیقهاتی کهه در زمینهه مهدیریت
تقاضا بمنظور بهبود بهرهوری در شبکهها صورت گرفته است میتوان
به موارد زیر اشاره نمود:
در پژوهیی که توسط کرمی و رادمهر ( )1392صورت گرفهت ،از
دالیآ اصلی برای کمبود آب احتمالی ،تغییهر کهاربریههایی بهود کهه
موجب افزایش نیاز آبی میشد .اییان تغییر الگهوی کیهت را روشهی
موثر برای مدیریت شبکه در شرایط کمبود آب معرفی نمودند.
ارادی و پرورش ( )1390بهمنظور توزیع آب در شرایط کمبهود آب
سناریوهای مختلفی را در نظر گرفتند و با برنامهریزی گردشی تحویآ
آب به کانالهای درجه دو سناریوهای مختلف را بررسی کردند .نتهایج
این تحقیق نیان داد در یکی از سناریوها پی حجهم مصهرف آب تها
 35درصد کاهش یافت.
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در پژوهیی که توسط بیهادرا و همکاران صورت گرفهت ،راهکهار
تغییر برنامه توزیع آب از حالت بر حسب تقاضا بهه حالهت گردشهی در
یکی از شبکههای هند ،برای بهبود بهرهوری و رفع میکآ کمآبی بها
استفاده از مدل هیدرودینامی شبیهسازی و ارزیابی شد .با اسهتفاده از
نتایج شبیهسازی و مقایسه آنها با شرایط بهرهبرداری موجود ،برنامهه
توزیع گردشی قابآقبول بوده و میتواند جایگزین مناسبی باشهد .چهرا
که با استفاده از این برنامه مقهدار آب کهمتهری مصهرف خواههد شهد
(.)Bhadra et al., 2010
پژوهیی توسط هاشمی و همکاران ( )1395با هدف رفع میهکآ
نوسانات آب ورودی به کانال اصلی شهبکه آبیهاری رودشهت صهورت
گرفت .در این تحقیق راهکارهای پیینهادی بهمنظهور بهبهود شهرایط
بهره برداری ارایه شدند ،شامآ چههار حالهت اسهت .ایهن چههار حالهت
عبارتند از :شرایط قابآ پیشبینی نوسهانات ورودی ،شهرایط غیرقابهآ
پیشبینی نوسانات ورودی ،امکان نوبتبندی نمهودن تحویهآ آب بهه
باالدست و پاییندست کانال اصلی و کاهش مدت زمان آبگیهری بها
افزایش ناگهانی دبی ورودی در سراب کانال .این راهکارها با اسهتفاده
از مدل  ICSS1شبیهسازی و با بهره گیری از شهاخ ههای عملکهرد
هیدرولیکی ارزیابی شد .نتایج نیان داد که در شرایط  %20کمبود آب
هر چهار راهکار قابآقبول بوده و میزان اثر بخیی آنها از راهکار اول
تا راهکار چهارم به ترتیهب افهزایش مهییابهد .در شهرایط کمبهود آب
شدیدتر ،میزان اثربخیی دو راهکار سوم و چهارم از دو راهکهار دیگهر
بیشتر است .در نهایت با توجهه بهه ایهنکهه امکهان عملیهاتی شهدن
راهکارهای سوم و چهارم بیشتر از دو راهکار دیگر است ،توصیه شده
است که در شرایط کمبود  20درصدی آب از این دو راهکهار اسهتفاده
شود.
در تحقیقات گذشته عموما از شاخ ههای عملکهرد هیهدرولیکی
استفاده شد و تاثیر روشهای مختلف بر تولید محصول در نظر گرفتهه
نیده است .در این تحقیق تالش بر این است تا با ارایهه راهکارههای
مدیریتی توزیع و تحویآ در شهرایط کمبهود آب ،میهزان تهاثیر آن بهر
شاخ های بهرهوری آب در شبکه مورد بررسی قرار گیرد .برای ایهن
منظور ،میزان آب تحهویلی بهه آبگیرهها بهرای سهناریوهای مختلهف
مدیریتی با استفاده از مدل هیدرودینامی تعیین و عملکرد هر یه از
محصوالت با استفاده از مدل گیهاهی شهبیهسهازی شهد .متعاقهب آن
میزان بهرهوری آب برای سناریوهای مختلف کمبود آب و روشههای
مدیریتی مورد بررسی و نتایج مقایسه گردید.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

شبکه آبیاری و زهکیی گتوند از شمال به اراضهی منهابع طبیعهی
1- Irrigation Conveyance System Simulation
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گتوند و از غرب به اراضی قابآ کیت دزفهول منتههی مهیشهود .سهد
تنظیمی انحرافی گتوند در شمال خوزستان در  4کیلومتری شهرسهتان
گتوند بر روی کیلومتر  377رودخانه کهارون سهاخته شهده اسهت .آب
رودخانه کارون پس از عبور از محآ سد گتوند از طرف شرق به کانال
اصلی عقیلی و از طرف غهرب بهه کانهال اصهلی گتونهد و سه س بهه
کانالهای درجه  1و  2در نهایت به مزارع کیاورزان و شرکت کیهت
و صنعت کارون برای آبیاری مزارع نییکر هدایت میشود.
سطح زیر کیت ناخال شبکه عقیلهی  7225هکتهار و میهانگین
مصرف آب سالیانه آن  150میلیون مترمکعب برآورد گردید .این شبکه
متیکآ از کانال اصلی عقیلی و دو کانال درجه دو به نامههای کانهال
عقیلی شرقی و کانال عقیلی غربی میباشد .کانال اصلی با ظرفیت 12
مترمکعب بر ثانیه از سد تنظیمی انحرافی گتوند آبگیری نمهوده و در
کیلومتر  1+900دو کانال عقیلی شرقی و عقیلی غربی بهه ترتیهب بها
حههداکثر دبههی  5و  7مترمکعههب بههر ثانیههه از آن منیههعب مههیشههوند.
سازههای آببند و آبگیرهها بصهورت دری هه کیهویی بهوده و کلیهه
آبگیرها و تنظیم کنندهها در این شبکه بصورت دستی بههرهبهرداری
میشوند.
کانال مورد مطالعه در تحقیق حاضر کانال عقیلی شرقی میباشد.
این کانال بصورت بتنی و دارای مقطع ذوزنقهای با شیب جهانبی ،1:1
با طول  16/215کیلومتر ،عرض کف در نیمهی ابتدای کانال  1/5متر
و نیمهبعدی از کانال  1متر ساخته شد .طول کانهال مهورد مطالعهه در
این تحقیق در حدود  9کیلومتر بهوده کهه بهرای شهبیهسهازی جریهان
هیدرولیکی  25بازه در نظر گرفته شد .این قسمت از کانهال دارای 13
سازه آبگیر 7 ،آببند و  4سیفون میباشد .ابعهاد آبگیرهها 60× 60
سانتیمتر و ابعاد آببنهدها در  21بهازه ابتهدای کانهال 150× 60و در
بازههای بعدی  60×100سانتیمتر میباشد .شهکآ  1نمهای کلهی از
شبکه عقیلی را نیان میدهد.
معرفی مدل شبیهساز هیدرودینامیک ICSS

مههدل  ICSSتوسههط مههانز بههه منظههور شههبیهسههازی هیههدرولی ،
هیدرولوژی و بهرهبرداری از سیستمهای انتقهال و توزیهع آب طراحهی
شده است .این مدل قادر است جریان ماندگار و غیهرمانهدگار را بهرای
شرایط مختلف بهرهبرداری از کانالهای آبیاری با انواع شهکآ مقطهع
کانال همراه با طیف قابآتوجهی از سازهها توام بها جریانهات گسهترده
ورودی و خروجی بصهورت یه بعهدی شهبیهسهازی کنهد( Manz.,
 .)1995مدل مذکور بهرای شهبیهسهازی جریهان مانهدگار از معهادالت
جریان متغیر تدریجی ارایه شهده توسهط هندرسهون (Henderson.,
)((1989معادالت  1الی  ،)3و برای شبیهسازی جریان غیهرمانهدگار از
معهادالت سهنتونانهت کهه توسهط اسهتریلکف )(Strelkoff., 1969
(معادالت  4و  )5استخراج شده است ،استفاده شد.
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شکل  -1شبکه آبیاری و زهکشی عقیلی
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که در دن :دQد= دبی کانهالy ،د= عمهق جریهان = x ،فاصهله در
طول کانالF ،د= عدد فرود = p ،جریان گسهترده ورودی = A ،سهطح
مقطع جریان = g ،شتاب ثقآ = S ،شیب کف کانالSf ،د= شیب خهط
انرژی در رابطه مانینگ = S0 ،شیب کف کانالI ،د= جریهان گسهترده
y
خروجی = Ax ،تغییرات سطح مقطع جریان نسبت به xدبها فهرض yد
ثابت = n ،ضریب زبری مانینگR ،د= شعاع هیدرولیکی.
معرفی مدل AquaCrop

مدل  AquaCropمدل شبیهساز رشد گیاه بر اساس مقهدار
آب مصرفی است که نسبت به مدلهای دیگر به عوامآ کمتری برای
شبیهسازی نیاز دارد .بیش از  20سال اسهت کهه نیهریهه شهماره 33
سازمان خواربار و کیاورزی جهانی ( ،)FAO1مرجهع اصهلی بهرآورد و

1- Food and Agriculture Organization

تحلیآ واکنش محصوالت کیاورزی به مقدار آب مصرفی مهیباشهد.
( . )Doorenbos and Kassam., 1979معادله اساسی بهکار رفته در
این نیریه معادله شماره  6میباشد.

Yx − Ya
ETx − ETa
()6
(
( ) = Ky
)
YX
ETx
که در آن  Yxعملکرد بییینه Ya ،عملکرد واقعی ETx ،تبخیر و

تعرق بییینه ETa ،تبخیر تعرق واقعی و  Kyضریب حساسیت کمآبی
است.
ورودیهای این مدل شامآ چهار دسته اطالعهات اقلیمهی ،گیهاه،
مدیریت و خاك است .دادههای اقلیمی حداقآ و حداکثر دما ،بهارش و
تبخیر و تعرق مرجع است .مدل از دادههای حهداکثر و حهداقآ دمهای
روزانه بهرای محاسهبه درجهه روز رشهد ( )GDD2بهه منظهور تعهدیآ
عملکرد زیست توده به دلیآ تنش سرمایی استفاده میکند ( Raes et
. )al., 2009
سیستم اطالعات گیاه از چهار بخهش فنولهوژی و کهانوپی گیهاه،
تعرق گیاه ،بیوماس و عملکرد قابآ برداشت و تنشهها تیهکیآ شهده
است .تنش های مدل شامآ تنش آبهی ،تهنش حاصهآخیهزی ،تهنش
دمای هوا و تنش شهوری اسهت .اجهزای مهدیریت شهامآ دو قسهمت
مدیریت آبیاری (در زمینه کیاورزی دیم و آبی) و مدیریت زراعهی (در
زمینه سطو مختلف حاصآخیزی خاك) است اطالعات خاك شهامآ
خصوصیات هیدرولیکی خاك است که برای هر الیه از نهیمرخ خهاك
وارد مدل میشود.
2- Growth Degree Day
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رابطه حاکم بر حرکت آب درخاك ،معادله بیالن اسهت کهه مهدل
برای بخیی از پروفیآ خاك که سیستم رییه در آن واقع شده اسهت،
محاسبه میکند .در این فرآیند ،مهدل بها اسهتفاده از مقهدار آب وارد و
خارج شده ،بیالن آب خاك را محاسبه و اجزای بیالن را بهرای مهدت
زمان میخ تعیین میکند (.)Steduto et al., 2012
مفهوم بهرهوری

شاخ عمومی بهرهوری بصورت نسبت ستاده به نههاده تعریهف
شده است .بنابراین بطورکلی ،نسبت ستاده به نهاده ،حهاکی از سهطح
بهرهوری در ی فرآیند ویژه و در ی دوره خهاص مهیباشهد .سهتاده
میتواند بصورت فیزیکی برحسب مقادیر وزنی ،تعداد ،سهود ناخهال ،
سود خال و غیره مطر شود .قسمت نهاده در بحه بههرهوری آب
عموما آب میباشد .بهطور کلی بهرهوری آب کیاورزی از دیدگاههای
مختلفی مورد بح و بررسی قرار میگیرد .معمولترین این دیدگاههها
بهرهوری از دیدگاه فیزیکی ،بهرهوری از دیهدگاه مهالی و بههرهوری از
دیدگاه اشتغال میباشد .مفههوم بههرهوری بهیشتهر آب کیهاورزی از
دیدگاه فیزیکی به معنای تولید محصول بیشتر ،از دیهدگاه مهالی بهه
معنای کسب سود بیشتر و از دیدگاه اشتغال به معنای ایجاد اشهتغال
بیشتر به ازای واحهد حجهم آب مصهرفی اسهت (احسهانی و خالهدی،
.)1382
بهبود بهرهوری در شبکههای آبیاری در دو حالت کلی بکهارگیری
روشهایی با رویکرد عرضه محور و تقاضا محور قابآ انجام است .بها
توجه به بحران کمآبی شدید در کیور ،که اغلب حوضههههای آبریهز
کیور را درگیر کرده است ،عمال پیادهسازی روشههای تهامین آب یها
عرضه محور (مانند طهر ههای انتقهال آب یها برداشهت از سهفره آب
زیرزمینی) برای جبران کمبود آب در شرایط بسیار خاص و محهدودی
امکانپذیر است .از طرفی اعمال روشهای مهدیریت تقاضها ظرفیهت
قابآ تهوجهی بهرای بهبهود بههرهوری دارد و پیهادهسهازی آن نیهز بها
هزینههای کمتری امکانپذیر است .بسیاری از تحقیقات انجهام شهده
گواه این موضوع هستند که پایین بهودن رانهدمان و بههرهوری آب در
شبکههای آبیاری ،در نتیجه ضعف برنامهریزیهای مدیریتی میباشهد
و با برنامهریزیهای مدیریتی کارآمد میتوان ایهن وضهعیت را بهبهود
بخیید.

روش انجام كار
در پژوهشهای قبلی مدل  ICSSبرای کانال عقیلی شرقی تهیهه
شده و محاسبات هیدرولیکی مربوط به سناریوهای ارایهه شهده بهرای
روزهای چههارم و پهنجم تیرمهاه سهال  1390کهه دارای بهیشتهرین
نوسانات دبی بودهاند شهبیهسهازی شهد و اطالعهات مربهوط بهه دبهی
تحویلی به هر آبگیر استخراج شد (استواری .)1396 ،برای هر ی از
سناریوها نسبت دبی واقعی تحویلی در روز 5تیر به دبهی شهبیهسهازی
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شده برای همان روز تعیین گردید .با فرض ثابت بودن این نسهبت در
طول سال برای هر یه از سهناریوها دبهی شهبیهسهازی شهده سهایر
روزهای سال زراعی برآورد گردید .با توجه به مسهاحت تحهت کیهت
محصوالت مختلف پنج محصول گندم ،سیبزمینی ،گوجهفرنگی ،لوبیا
و ذرت بههه عنههوان محصههوالت اصههلی در نظههر گرفتههه شههدند .آب
برنامهریزی شده برای هر ی از این محصوالت با توجه به نیاز آبی و
مساحت تحت کیت هر کدام محاسبه گردید .با توجهه بهه میهزان آب
برنامهریزی شده به هر ی از محصوالت با در نظهر گهرفتن رانهدمان
توزیع  65درصد و راندمان کاربرد  45درصد مقهدار نیهاز خهال آبهی
برای هر ی از محصوالت در طول فصآ رشد محاسبه و بهه عنهوان
برنامه آبیاری در مدل وارد شد .در مهدل  AquaCropشهرایط خهاك،
گیاه و اقلیم برای سناریوهای موجود یکسهان و فقهط برنامهه آبیهاری
متفاوت در نظر گرفته شهد کهه همهین عامهآ باعه تغییهر در مقهدار
عملکرد محصوالت میشود .پس از شبیهسهازی مقهادیر عملکهرد ههر
ی از محصهوالت ،مقهدار شهاخ بههرهوری فیزیکهی بهه ازای آب
مصرف شده ( )CPD1برای هر ی از محصهوالت و ههمچنهین کهآ
شبکه محاسبه و برای سناریوهای مختلف مورد مقایسه قهرار گرفهت.
قابآ ذکر است که میزان شاخ بهرهوری کآ شهبکه بها اسهتفاده از
روش میانگینگیری وزنی محاسبه شده است .به این ترتیب که ابتدا با
استفاده از میزان محصول تولیهد شهده در سهطح شهبکه و میهزان آب
دریافتی برای هر محصول شاخ بههرهوری ههر محصهول محاسهبه
شد .س س با توجه به سطح زیرکیت هر ی از محصوالت شهاخ
بهرهوری کآ شبکه با استفاده از روش میانگینگیری وزنهی محاسهبه
شد .هر ی از سناریوها و راهکارهای توزیع و تحویآ مورد بررسهی و
دالیآ انتخاب آنها به صورت مختصر در قسهمتههای بعهد معرفهی
میشوند.

معرفی سناریوهای مدیریتی
سناریو اول

این سناریو بهمنظور توزیع یکنواخت کمبود آب بهین آبگیرهها در
دو حالت  20و  40درصد کمبود در دبی سراب شبیهسازی شهد .طبهق
این سناریو همزمان با کاهش دبی در سراب ،دبی هر آبگیر به همان
میزان کاهش یافت و تنظیمات آببندها به نحوی انجام شد که عمق
در بازهها در باالدست آببند ثابت بماند .در این سناریو انجام عملیهات
بهرهبرداری آبگیرها همزمان باهم و همزمان با کاهش دبهی سهراب
در ابتدای روند شبیهسازی انجام گرفت .شکآ  2بصورت شماتی این
سناریو را نیان میدهد.

1- Crop Per Drop

146

نشریه آبياري و زهكشي ایران  ،شماره  ، 1جلد  ، 13فروردین  -اردیبهشت 1398

شکل  -2طرح شماتیک سناریواول

سناریو دوم

در این سناریو توزیع آب در کانهال بهین آبگیرهها براسهاس نهوع
اولویتبندی که براساس الگوی کیت هر آبگیر بود ،انجهام گرفهت.
این اولویتبندی بهگونهای است کهه پهنآ آبگیهر  10 ،8 ،6 ،3و 11
بصورت تصادفی انتخاب و فرض بر این شد که ایهن آبگیرهها دارای

اولویت باالتری نسبت به سایر آبگیرها هستند .برای ایهن آبگیرهها
دبی موردنیاز بطور کامآ و برای هیت آبگیر دیگر دبی متناسهب بها
میزان کمبود در سراب کانال کاهش مییابهد .ههدف از طراحهی ایهن
سههناریو تههاثیر اولویههت آبگیرهههای مختلههف در مههدیریت کمبههود آب
میباشد .شکآ  3بصورت شماتی این سناریو را نیان میدهد.

شکل  -3طرح شماتیک سناریو دوم

سناریو سوم

کاهش دبی در سراب کانال باع پایین آمهدن تهراز سهطح آب و
اختالل در آبگیری میشود .بهمنظور رفع این میهکآ ،سهناریو سهوم
طوری طراحی شد که ضمن آبگیری همه آبگیرها ،تهراز کهافی آب
در بخیی از کانال تامین شود .این سناریو به این صورت بود که آب-
گیرها بر اساس مقدار دبهی بهه دو گهروه تقسهیمبنهدی شهدند .در 12
ساعت اول تحویآ و توزیع ،گروه اول آبگیرها دبی موردنیهاز خهود را
بصورت کامآ و گروه دوم آبگیرها دبی را متناسب با مقدار کمبود آب
در سراب دریافت میکنند .به همین ترتیب در نیمه دوم زمان تحویهآ
و توزیع ( 12ساعت دوم) گروه دوم آبگیرهها دبهی موردنیهاز خهود را
کامآ و گروه اول دبی درخواستی خود را براساس میزان کمبود آب در
سراب دریافت نمودند (شکآ  .)4این سناریو ماننهد سهناریوهای قبلهی

برای کمبود دبیهای  20و  40درصدی شبیهسازی شد و مقدار کمبود
در دبی آبگیرها به تناسب آنها بود.
سناریو چهارم

آبگیری به دلیآ کاهش دبی در سراب و تراز آب دچهار اخهتالل
میشود .بنابراین سعی بر این شد که سناریو چههارم طهوری طراحهی
شود که با کاهش زمان آبگیری و انسداد بخیی از آبگیرها و تامین
دبی دو برابر برای سایر آبگیرها ،تراز بهتری در بخشههای مختلهف
کانال ایجاد شود .براسهاس ایهن سهناریو دسهته اول آبگیرهها در 12
ساعت اول دو برابر مقدار دبی درخواستی خهود را همهراه بها کاهیهی
متناسب با کمبود آب در سراب دریافت کردند و دسهته دوم آبگیرهها
بطور کامآ بسته بودند.

بررسي تاثير مدیریت توزیع و تحویل در شرایط کمبود آب بر ميزان شاخص بهرهوري آب ...

(الف)

(ب)

شکل  -4طرح شماتیک سناریو سوم
الف)  12ساعت اول ب)  12ساعت دوم

(الف)

(ب)

شکل -5طرح شماتیک سناریو سوم
الف)  12ساعت اول ب)  12ساعت دوم
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در  12ساعت دوم دسته اول آبگیرها بسته شده و دسهته دوم دو
برابر دبی درخواستی متناسب با کاهش دبی دریافت مهیکننهد .مقهدار
کاهش دبی آبگیرها متناسب با کمبود آب در سهراب کانهال بهود و از
آنجایی که کمبود دبی سراب در این سناریو مانند سهناریوهای قبلهی
 20و  40درصد بود ،کاهش مقدار دبیهای آبگیرها به ترتیهب  20و
 40درصد بود ،با توجه به نصف شدن زمان آبگیری در ایهن سهناریو
مقدار عملی کاهش دبی برابر  40و  80درصد بود .شهکآ  5شهماتی
سناریو چهار را در  12ساعت اول و دوم نیان میدهند.

نتایج و بحث
آمادهسازی و واسنجی مدل شبیهساز گیاهی

با اعمال تغییرات الزم بر روی پارامترهای گیاهی که در جهدول 1
نیان داده شده است ،سعی گردید شرایطی ایجاد شود تها محصهوالت
موردنظر با شرایط محلی تطبیق داده شوند .بدین منظور این پارامترها
در محدوده مجاز طوری تنظیم شدند که میزان عملکهرد شهبیهسهازی
شده با عملکرد واقعی دارای حداقل اختالف باشد.

جدول  -1پارامترهای واسنجی مدل AquaCrop

پارامتر
محصول
گندم
سیبزمینی
لوبیا
گوجهفرنگی
ذرت

ضریب رشد پوشش

پوشش تاج

ضریب كاهش پوشش

تاجی

تاجی

)((1/ day) %

)((1/ day) %

6 /6
16/1
14/2
27/3
13

12/9
7/6
0/41
5/49
8/9

اولیه

زمان شروع كاهش
پوشش

)(%

پوشش
كامل

)(day

1/5
1/2
0/86
6/1
1/5

برای آمهادهسهازی مهدل از دادهههای  6سهال ( )84-90عملکهرد
محصوالت مختلف در بخش گتوند استان خوزستان استفاده شهد .از 4
سال اول برای واسنجی مدل و دو سال بعدی برای اعتبارسنجی مدل
استفاده گردید .بهمنظور ارزیابی کارایی مدل با استفاده از شاخ های
آماری  CRM ،ME ،NRMSE ،RMSEو  PEمقایسههای بهین
مقادیر شبیهسازی شده و میاهداتی صورت گرفت .نتایج این ارزیهابی

زمان ایجاد

)(day

130
42
58
31
57

145
87
80
90
84

واسنجی

اعتبارسنجی

گندم
سیبزمینی
لوبیا
گوجهفرنگی
ذرت
گندم
سیبزمینی
لوبیا
گوجهفرنگی
ذرت

وری

ریشه

)(gr/m2

)(m

11
23
6
40
16

1/15
0/7
1/15
1/5
1

در جدول شماره  2ارایه شده است .با توجه به نتایج ،میهانگین خطهای
بین مقدار واقعی و شبیه سازی شده برای همه محصوالت کمتر از 15
درصد بوده و قابهآقبهول مهیباشهد .بهر اسهاس ایهن شهاخ  ،مهدل
 AquaCropدر شبیهسازی سیبزمینی دارای بیشترین دقت بودو در
شبیهسازی لوبیا کمترین میزان دقت را داشت.

جدول  -2شاخصهای ارزیابی مدل
محصول

بهره

عمق

RMSE
)(ton/ha

NRMSE
%

ME
)(ton/ha

CRM
%

PE
%

0/48
1/032
0/37
3/58
0/58
0/4
0/86
0/31
3/97
0/33

13/22
4/91
14/7
9/25
10/67
10/59
3/95
12/83
10/46
5/73

0/015
0/45
0/015
5/2
0/2
0/085
1/2
0/24
5/08
0/36

-12/15
-3/07
-7/56
0/06
0/02
-0/09
0/024
-0/14
0/034
0/054

13/11
4/4
14/05
7/42
7/52
9/9
3/01
14/55
9/2
5/4
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مقایسه شاخص بهرهوری هر آبگیر در سناریوهای موردنظر

بهمنظور مقایسه کلی ،هر ی از سناریوها از منظر میهزان حجهم
آب تحویلی توسط آبگیرها ،مجموع محصول تولید شده در شهبکه و
میزان شاخ بهره وری نسبت به وضعیت موجود بررسی شدند .نتایج
این بررسی در دو حالت  20و  40درصد در این قسمت ارایه شد.
كمبود آب  20درصد در دبی سراب

در جدول  3مقایسهای بین شرایط استفاده از راهکارهای توزیهع و
تحویآ و عدم استفاده از این راهکارها در شرایط  20درصد کمبهود در
دبی سراب صورت گرفت .با توجه به ایهن جهدول بهیشتهرین میهزان
حجم آب تحویلی توسط آبگیرهها در سهناریو سهوم صهورت گرفهت.
همچنین کمترین میزان آب دریافتی توسط آبگیرها در سناریو اول و
چهارم اتفاق افتاد .بنابراین در شرایطی که ههدف کهاهش میهزان آب
تحویلی به شبکه باشهد سهناریو اول و چههارم گزینههههای مهدیریتی
مناسبی نسبت به سایر گزینهها میباشند .باتوجه به برابری حجهم آب
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تحویلی در این سناریوها ،انتخاب راهکهار مناسهب وابسهته بهه درجهه
سختی اجرای راهکار ،هزینهههای اجرایهی ،تناسهب بها سهایر اههداف
مدیریتی و هم نین نظر مدیر شبکه میباشد.
از منظر تولید محصول ،بیشترین میهزان تولیهد در سهناریو سهوم
اتفاق افتاد .اما با توجه به ارقام جدول ،بیشترین حجم آب تحویلی به
آبگیرها و کمترین میزان شاخ بهرهوری در ایهن سهناریو حاصهآ
شد .بنابراین باید توجه کرد درصورتی این سناریو میتواند بهه عنهوان
سناریو مناسب انتخاب گردد که تنها هدف مهدیریتی شهبکه افهزایش
میزان تولید محصول و ایجاد امنیت غذایی باشد.
با توجه به مقهادیر شهاخ بههرهوری در سهناریوهای مهوردنظر،
بیشترین میزان شاخ بهرهوری در سناریو یه و چههار بها مقهدار
 1/04و  kg/m3 1/03حاصآ شهد .ههمچنهین کهمتهرین میهزان ایهن
شاخ در سناریو سوم با مقدار  kg/m3 0/97حاصآ شد.

جدول  -3مقایسه سناریوها در شرایط  20درصد كمبود در دبی سراب
سنار
یو
S0
S1
S2
S3
S4

حجم آب تحویل داده شده
مقدار ()MCM
24/43
22/03
23/98
24/95
22/3

درصد تغییرات
-9/82
-1/84
+2/13
-8/71

مجموع محصول تولید شده
مقدار ()ton
13313
12728
13122
13392
12725

كمبود آب  40درصد در دبی سراب

در جدول  4مقایسهای بین شرایط استفاده از راهکارهای توزیهع و
تحویآ و عدم استفاده از این راهکارها در شرایط  40درصد کمبهود در
دبی سراب صورت گرفت .با توجه به ایهن جهدول بهیشتهرین میهزان
حجم آب تحویهآ گرفتهه شهده توسهط آبگیرهها در سهناریو سهوم و
کمترین میزان حجهم آب تحهویلی در سهناریو اول و چههارم صهورت
گرفت .بنابراین در شرایط  40درصد کمبود در صورتیکه هدف کاهش
میههزان حجههم آب تحههویلی بههه شههبکه باشههد ،سههناریو اول و چهههارم
گزینههای مدیریتی مناسبی نسبت به سایر گزینهها میباشند.
با توجه به مقادیر محصول تولید شهده در ههر یه از سهناریوها،
اختالف کمی بین وضعیت موجود و سناریو دوم و سوم وجود دارد .بهه
عبارت دیگر در صورتیکه هدف تامین امنیت غذایی و افزایش تولیهد
محصول باشد انتخاب راهکار بهینه ،از بین سه راهکار ارایهه شهده بها
توجه به شرایط بهرهبرداری ،هزینههای ناشهی از اعمهال سهناریوها و
نظر مدیر شبکه است.
با توجه به مقادیر شاخ بهرهوری ،بهیشتهرین میهزان شهاخ

درصد تغییرات
-4/4
-1/4
+0/59
-4/41

شاخص بهرهوری آب آبیاری
3

مقدار ( )kg/m
0/98
1/04
0/99
0/97
1/03

درصد تغییرات
+5/78
+1/02
-1/02
+5/1

بهرهوری با اختالف بهنسبت خوبی در مقایسه با وضعیت پایه و سهایر
حالتها در سناریو اول و چهارم بدست آمهد .در شهرایطی کهه ههدف
افزایش شاخ بهرهوری آب ،آبیاری در سطح شبکه باشهد ،انتخهاب
سناریوهای ی و چهار مناسبترین راهکار مدیریتی میباشد.

نتیجهگیری
افزایش بهرهوری آب به عنهوان یکهی از مههمتهرین پارامترههای
ارزیابی در شبکهها است .بنابراین با توجه به حجم آبی که در سهناریو
ی و چهار دریافت شد ،بهترتیهب بها قبهول کهاهش محصهول 9/97
درصد و  10/51درصد (کمبود آب  40درصد) و  4/4درصد (کمبود آب
 20درصد) ،میزان شاخ بههرهوری بههترتیهب بهرای سهناریو اول و
سناریو چهارم به میزان  13/8و  12/96درصد (کمبود آب  40درصد) و
 5/7و  5/1درصد (کمبود آب  20درصد) افزایش یافت.
در سهناریو اول و چهههارم اگرچههه آب کههمتههری توسههط آبگیرههها
دریافت شد و به دنبال آن محصول کمتهری تولیهد شهد ،کهاهش آب
مصرفی نقش بسزایی در افزایش شاخ بهرهوری داشت.
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جدول  -4مقایسه سناریوها در شرایط  40درصد كمبود در دبی سراب
سنار
یو
S0
S1
S2
S3
S4

حجم آب تحویل داده شده
مقدار ()MCM
20/66
16/42
20/52
21/51
16/04

درصد تغییرات
-20/52
-0/67
+4/11
-22/36

مجموع محصول تولید شده
مقدار ()ton
12296
11070
12007
12603
11003

در شرایط استفاده از راهکار دوم ( )S2فقهط در آبگیرههایی کهه
کمبود آب اعمال شد افزایش شاخ بهرهوری صورت گرفت .در واقع
در آبگیرهایی کهه بصهورت کامهآ آب دریافهت نمهودهانهد ،افهزایش
مصرف آب نسبت به افزایش محصول (رابطه بهرهوری) غالب است و
به همین دلیآ میزان شاخ بهرهوری در این آبگیرها کهاهش پیهدا
کرد.
در راهکار سوم میزان آب دریهافتی توسهط آبگیرهها نسهبت بهه
وضعیت موجود بیشتر است که در واقع باع افزایش تولید محصهول
در این آبگیرها شد .اما با توجه به رابطه شاخ بههرهوری افهزایش
مصرف آب در مقابآ افزایش تولید محصول غالب بود و همین عامهآ
باع کاهش میزان شاخ بهرهوری در این سناریو گردید.
در شرایطی که امنیت غذایی معیار تصمیمگیری در شهبکه باشهد،
سناریو سوم با دریافت آب بیشتر توسهط آبگیرهها نسهبت بهه سهایر
سناریوها و به دنبهال آن قبهول شهاخ بههرهوری پهایینتهر ،گزینهه
مدیریتی مناسبی میباشد.
تفاوت در میزان شاخ بههرهوری ههر یه از آبگیرهها نیهان
میدهد که تخصی آب به هر ی از آبگیرها متناسب با مقدار نیاز
نمیباشد ،در بعضی از آبگیرهها میهزان آب دریهافتی بهیش از میهزان
تقاضا است که همین عامهآ سهبب پهایین بهودن شهاخ بههرهوری
میگردد .بنهابراین الزم اسهت تها تحویهآ آب بهه آبگیرهها بصهورت
حجمی انجام شود .یعنی ابتدا الگهوی کیهت مناسهب طراحهی شهود،
س س بر اساس نیاز آبی و مساحت زیرکیت هر یه از محصهوالت،
حجم آب موردنظر تحویآ داده شود.
در شرایطی که در بعضی از مهزارع محصهوالت بها ارزش بهاالی
اقتصادی کیت شود ،استفاده از سناریو دوم در عین حهال کهه باعه
کاهش بهرهوری فیزیکی محصول میشود ،اما افزایش تولید محصول
موردنظر را به دنبال دارد.

منابع
احسانی،م و خالدی،ه .1382 .بههرهوری آب کیهاورزی .کمیتهه ملهی
آبیاری و زهکیی ایران.

درصد تغییرات
-9/97
-2/35
+2/5
-10/51

شاخص بهرهوری آب آبیاری
3
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1/08
1/23
1/09
1/05
1/22

درصد تغییرات
+13/8
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+12/96
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Abstract
Water resources limitation and population growth that requires increased food production, indicates the
necessity of promoting water productivity in irrigation networks. Productivity improvement methods in irrigation
networks consists of supply and demand oriented methods. In this research considering limitation of supply
oriented practices, the emphasis is on demand oriented methods especially under water shortage condition. For
this purpose, water distribution management in irrigation networks (including 4 scenarios) are considered. This
research has been done on a secondary eastern canal of Gotvand irrigation network in Khuzestan province.
Hydraulic flow in this network is simulated with the ICSS hydrodynamic model. The crop production has been
simulated with the AquaCrop model. Depending on the management goal i.e. saving water, food production and
improving water productivity, the scenarios can have different priorities. If the main goal is to improve water
productivity, the first and fourth scenarios are the most suitable strategy with 13.8% and 12.96% improvement in
productivity compared to the current situation.
Key words: AquaCrop Delivery and Distribution, Productivity, Water shortage
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