
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های کنترل کننده حساسیت سازه

 های آبیاریجریان آب در شبکه

 یانعلی شاهرخمحمدنویسنده: 

 ۴۹۳۱، سال 5نشریه فنی، شماره 

 وزارت جهاد کشاورزی

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس



 

  

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 شورای انتشارات مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

 

 

 در آب جریان کنندهکنترل هایسازه حساسیت 

 آبیاری هایشبکه

 

 نیاشاهرخ محمدعلیدکتر نگارش: 

 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

 

۴۹۳۱سال انتشار: 



 
 

 

 

 وزارت جهاد کشاورزی 

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 کشاورزی و منابع طبیعی فارس و آموزش مرکز تحقیقات

 هایشبکه در آب جریان کننده کنترل هایسازه حساسیت عنوان نشریه

 آبیاری

 نیاعلی شاهرخمحمد نگارش

 کشاورزی و منابع طبیعی فارسو آموزش مرکز تحقیقات  ناشر

 ۴۹۳۱ سال انتشار

 ۴۱۱۱ شمارگان

شماره ثبت در  مرکز اطالعات و 

 مدارک علمی کشاورزی
 9۳/۳/۳۱مورخ  ۱5۹5۹

 

 : شیراز، بلوار جانبازان، خیابان استاد مردانی غربی، نشانی

 کشاورزی و منابع طبیعی فارس و آموزش مرکز تحقیقات

 ( ۱۲۴) ۹۲9۱5۴۱۲(، دورنگار: ۱۲۴) ۹۲9۱۹۱۴۱تلفن: 

 www.farsagres.ir: گاهنشانی وب



 
 

 

 

 

 

 

 مخاطبان نشریه:

 مهندسان ناظر و کشاورزان پیشروکلیه کارشناسان، مروجان، 

 

 اهداف آموزشی:

 شما خوانندگان گرامی در این نشریه با 

 زهکشی و آبیاری هایشبکه مدیریت اهمیت-

 آب تحویل هایسازه حساسیت تعریف-

 آب تحویل هایسازه هایحساسیت انواع معرفی-

 آشنا خواهید شد.

 



 
 

 

 فهرست مطالب

 صفحه       عنوان

 3        مقدمه-1

 4      حساسیت سازه های کنترل کننده جریان آب-2

 5    حساسیت دبی سازه به تغییرات عمق آب باال دست-2-1

 8     حساسیت دبی سازه به تنظیم دریچه -2-2

 11   حساسیت دبی کانال اصلی به عمق آب باالدست آبگیر -2-3

 12    حساسیت سازه به سطح مقطع جریان عبوری  -2-4

 13     زه به زبری کانالساحساسیت  -2-5

 16    حساسیت سازه ها به عمق آب کانالهای فرعی -2-6

 18    حساسیت سازه ها به تغییرات دبی در ابتدای سیستم -2-7

 11      سایر تحقیقات انجام شده  -3

 21       نتیجه گیری-4

 21       مورد استفادهمنابع -5





 

1 
 
 

نیاشاهرخمحمدعلی   

 قدمهم -۴ 

 ناطقم در واقع کشورهای منابع، محدودیت و غذایی مواد به پیشرفت به رو نیاز      

 ادهد سوق خاك و آب منابع از بهتر استفاده سمت به را دنیا خشك نیمه و خشك

 هایکهشب بوسیله دنیا در آبیاری تحت کشتزارهای از وسیعی سطح چه اگر. است

 لوبمط سطح در هاشبکه این از بسیاری وریبهره اما ،شودمی تغذیه آبیاری مدرن

 در. باشندمی مسئله این حل برای جوییچاره پی در امر متخصصین و باشدنمی

 از مه متعددی مشکالت با موجود، آبیاری هایشبکه از بسیاری نیز ایران کشور

این  عملکرد کاهش آن نتیجه که باشندمی روبرو مدیریتی نظر از هم و فنی نظر

 ستوارا فنی و علمی اصول پایه بر که کاربردی کارهایراه ارائه. باشدمی هاشبکه

 شکالتم و مسائل. نماید کمك هاشبکه اینگونه عملکرد بهبود به تواندمی باشد

 مختلف هایشبکه در و دارد گوناگونی هایجنبه زهکشی و آبیاری هایشبکه

 عنو مدیریت، نحوه در موجود اختالف از تفاوتها این. باشد متفاوت است ممکن

 وصیفت به حاضر نشریه در. شودمی ناشی غیره و آب جریان کننده کنترل هایسازه

 و ودشمی پرداخته آبیاری هایشبکه در آب کنترل هایسازه حساسیت تشریح و

 ینا مطالب که است امید. گرددمی بیان کانالها در آب عادالنه توزیع در آن نقش
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 ورکش آبیاری هایشبکه مدیریت در شاغل گرامی همکاران استفاده مورد نشریه

 .گیرد قرار

 

 آب جریان کننده کنترل های سازه حساسیت -9

 توزیع و کنترل برای که دارد وجود هاسازه از ایمجموعه آبیاری شبکه هر در      

 کهشب یك باالی عملکرد. است گردیده تعبیه آبیاری واحدهای و کانالها در آب

 رلکنت هایسازه بر دقیق تنظیمی اعمال و کافی اطالعات داشتن بدون آبیاری

 العملکسع یا پاسخ معنی به«  حساسیت»  واژه. باشدنمی پذیرامکان جریان کننده

 لکنتر هایسازه مورد در که بوده خارجی عوامل مقابل در شی، یك یا شخص یك

 خارجی عوامل ردیگ بیان به. باشدمی کاربرد قابل نیز آبیاری شبکه یك در آب کننده

 گذاراثر کهشب کنترلی هایسازه دیگر یا و آبگیرها دبی بر توانندمی ناخواسته یا و

 سیتحسا تعیین. دهند قرار خود تأثیر تحت را شبکه یك در آب توزیع و باشند

 هایسازه مقایسه با تا کندمی کمك شبکه مدیران به آبیاری مختلف هایسازه
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نیاشاهرخمحمدعلی   

 یشتریب کنترل و تردقیق مدیریت و نمایند مشخص را ترحساس هایسازه مختلف، 

 رد فیزیکی تغییرات ایجاد به موارد برخی در یا و نمایند اعمال هاسازه آن بر را

 در مهم حساسیت ضریب چند به نشریه دراین. [7، 6، 5] ورزند مبادرت هاسازه

 شبکه در 2 درجه کانال یك از آمده بدست نتایج و شده پرداخته آبیاری هایشبکه

 .گرددمی ارائه فارس درودزن آبیاری

 دست  باال آب عمق تغییرات به سازه دبی حساسیت-9-۴

ای ههای آبیاری از نوع دریچهکننده جریان در شبکههای کنترلبسیاری از سازه

دبی عبوری تابع عمق آب  ،هاباشند. در سرریزها و دریچهیا سرریز میکشویی و 

که اگر مقدار باز شدگی دریچه و عرض آن ثابت باشد، طوریهباشد بدست میباال

دبی عبور کرده از دریچه نیز ثابت  ،دندست ثابت نماکه عمق آب باالدر صورتی

ست داین موضوع باعث اختالل در توزیع عادالنه آب در کانالهای پائین .ماندنمی

ها که در یك شبکه آبیاری با ارتفاع آب گردد. بنابراین انواع سرریزها و دریچهمی

نسبت به تغییرات عمق آب باالدست  ،نمایندمیدست عمل مشخصی در باال

گردد یزیر محاسبه م حساسیت دارند که این حساسیت با ضریبی که مطابق رابطه

 .[8] شودبیان می
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dH

qdq
S 1       )۴( 

مقدار تغییر ایجاد شده در عمق آب  dHدبی اولیه سازه آبگیر،  qکه در این رابطه 

مقدار تغییر ایجاد شده در دبی آبگیر در اثر تغییر عمق آب باالدست  dqباالدست و 

و یك سازه چك در کانال اصلی  (Offtake)تصویر یك آبگیر  1شکل  باشد.می

(Cross-regulator) دهد.را نشان می 

 

 تصویر آبگیر و سازه کنترل آب در کانال اصلی و پارامترهای مهم آن -۴شکل 
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نیاشاهرخمحمدعلی   

 1Sگیری ضریب حساسیت متر باشد واحد اندازهسانتی dhگیریاگر واحد اندازه  

)1-(cm یك شبکه با یکدیگر باید از یك های سازه خواهد بود که برای مقایسه

متر( بدین معنی )برسانتی 2/1حساسیت  واحد مشخص استفاده نمود. بعنوان نمونه

متر، مقدار دبی آبگیر به اندازه سانتی 1است که در صورت تغییر عمق آب به اندازه 

کند. در یك شبکه آبیاری پس از ( تغییر می %21ا یبرابر مقدار اولیه خود )  2/1

ص تر مشخهای حساسها، سازهگیری این ضریب حساسیت برای کلیه سازهازهاند

ن تری را بر آتوان کنترل دقیقتر میهای حساسشوند. با مشخص شدن سازهمی

. دم نموبرداری و یا آبیاری کسازه اعمال نمود و از تغییرات دبی آن در موقع بهره

ت بسته به اینکه عمق آب کته مهم در اینجا این است که این ضریب حساسین

ین تواند متغیر باشد. همچنبرای یك سازه بخصوص می ،دباالدست اولیه چقدر باش

عنوان مثال اگر کند. باین ضریب حساسیت با تغییر در بازشدگی دریچه نیز تغییر می

متر باز شده باشد و عمق آب در باالدست آن سانتی 21یك دریچه آبگیر به اندازه 

متر  1سانتیمتر و عمق آب باالدست  31که بازشدگی دریچه یتبا حالمتر باشد  1

است از نظر حساسیت به تغییرات عمق آب باالدست تفاوت دارد. همچنین اگر 

متر  1اما عمق آب اولیه باالدست آن در ابتدا  ،بازشدگی یك دریچه ثابت باشد
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ظر ضریب حساسیت از ن ،متر است 5/1که عمق آب اولیه باالدست یتبا حال ،باشد

 تفاوت دارند. بنابراین برای قضاوت بین

ازه را حساسیت سضریب های آبیاری مختلف در یك شبکه یا باید متوسط سازه 

محاسبه نمود و یا حساسیت هر سازه را در شرایط طراحی شده که آبیاری را براساس 

 نمود.  و سپس مقایسه دهند محاسبهآن انجام می

 در شبکه آبیاری درودزن فارس 2بعمل آمده در یك کانال درجه های نتایج پژوهش

آبگیر  11دهد که مقدار این ضریب حساسیت برای نشان می )کانال اردیبهشت(

)برمتر( متغیر بوده است. همچنین هر  16/2تا  45/1موجود در این کانال از مقدار 

 اشد.بر میچه عمق آب اولیه در باالدست آبگیر بیشتر باشد حساسیت آن کمت

ا ای تنظیم نمود که تهای اصلی به گونهنابراین بهتر است عمق آب را در کانالب

حساسیت سرریزها در مقایسه با  نکته دیگر این است کهحد امکان باال باشد. 

 .[01] باشدها نسبت به تغییرات عمق آب باالدست بیشتر میدریچه
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نیاشاهرخمحمدعلی   

 حساسيت دبي سازه به تنظيم دريچه-2-2 

کننده جریان که حالت دریچه دارند نستتبت به های کنترلآن دستتته از ستتازه      

دهند. واضح است که هرچه مقدار بازشتدگی دریچه حستاستیت از خود نشان می   

بیشتری از آن عبور خواهد کرد. در مورد  آبشتدگی دریچه بیشتتر باشد   زمقدار با

توان یییر دبی گردد. بنابراین متواند باعث تغسرریزها تغییر در رقوم لبه سرریز می

 عریفر تصورت زیهرا بدریچه یك ضریب حساسیت بنام حساسیت سازه به تنظیم 

 [.8] نمود

dw

qdq
S 2       )2( 

باشتد. واحد این ضریب  تغییر در مقدار بازشتدگی دریچه می  dwکه در این رابطه 

این ضتتریب حستتاسیت ضریب باشتتد. ( می cm-1یا  m-1نیز عکس واحد طول ) 

تواند بر مقدار آن موثر باشد. مثالً با تغییر عمق مهمی است که عوامل مختلفی می

 تغییر زآب بتتاالدستتتتت دریچتته حستتتتاستتتیتتت آن نستتتبتتت بتته تنظیم نی  

درحالت ه، دریچگیری حساسیت سازه به تنظیم کند. بنابراین بهتر است اندازهمی 

باالدستتت دریچه صتتورت پذیرد.  شتتخصتتی از آبمطراحی شتتده کانال یا عمق 

آبگیر  11های انجام شده در شبکه آبیاری درودزن نشان داده است که در پژوهش
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متغیر بوده است.   cm)-1( 181/1تا  115/1مورد مطالعه مقدار این حستاسیت از  

های موجود در شتتبکه آبیاری درودزن به اندازه از چك برخیهمچنین اگر دریچه 

کاهش  %21با آن حدود  متناظربی آبگیر داز حد معمول باز شود  سانتیمتر بیشتر 2

ستتانتیمتر بیشتتتر بستتته شتتود  5/1به اندازه  های موجودچكیکی از یابد. اگر می

ها لیتر در ثانیه از سترریز اضطراری آن چك به سمت زهکش  1جریانی به اندازه 

ها ممکن است در دریچه غیر صحیحشدنهای شتدنها و یا بسته  زبا گردد.خارج می

ها و یا خطای موجود در روابط هیدرولیکی ارائه تنظیم دریچه یناثر خطای مسئول

درصدی در دبی  21ستط شترکت ستازنده دریچه ها حادو شود. کاهش    وشتده ت 

 و کاهش عدالت توزیع دیگریکی از آبگیرها قطعاً باعث افزایش دبی دریچه های 

 .]1[ گرددآب در بین کشاورزان می
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 حساسيت دبي كانال اصلي به عمق آب باالدست آبگير-2-3 

تغییرات عمق آب در باالدستتت یك ستتازه آبگیر  در ابتدا بیان گردید که        

توانتد بتاعتث تغییراتی در دبی عبوری از آن آبگیر گردد. چون دبی یك آبگیر    می

ست آبگیر دواقع بر کانال آبیاری از تفاضل دبی کانال اصلی در باالدست و پائین 

آید با تغییر دبی آبگیر تغییراتی در دبی کانال اصتتلی در پائین دستتت  بدستتت می

 پیوندد. بنابراین تغییرات دبی کانال اصلی در پائینمحل نصتب آبگیر به وقوع می 

تواند بصورت یك ضریب حساسیت که تابع عمق آب آبگیر می بدست محل نص

 حساسیت بصورت رابطه زیر بیان وباالدستت آبگیر استت بیان گردد. این ضریب   

 .[8، 5] گرددمحاسبه می

.
dH

Qdq
S 3        )۹( 

 dHتغییرات دبی کانال اصتتلی و  dq/dQدبی کانال اصتتلی،  Qکه در این رابطه 

باشتتد. محاستتبه تغییرات دبی تغییرات عمق آب در باالدستتت آبگیر مورد نظر می

تواند باعث تغییر دبی در تمام آبگیرهای می کانال اصتتتلی از آنجا اهمیت دارد که

ررستتی گردد و نقش مهمی در عدالت توزیع آب داشتتته بدستتت آبگیر مورد پائین

باشد. مقادیر محاسبه شده این ضریب حساسیت برای کانال مورد بررسی در شبکه 
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 دهد. بررسی ها نشان میاستبودهمتغیر )بر متر(  83/1تا  41/1آبیاری درودزن از 

تری را از حساسیت بیش که آبگیرهای ابتدایی حساسیت کمتر و آبگیرهای انتهایی

انال ، دبی کمتر کهای انتهاییدهند. علت حستاستیت بیشتر آبگیر  خود نشتان می 

 باشد. های پائین دست میاصلی درقسمت

 

 حساسیت سازه به سطح مقطع جریان عبوری   -9-۱

کننده های کنترلبیان در مورد ستتازههای قابل یب حستتاستتیتایکی از ضتتر      

باشد که بصورت زیر تعیین جریان آب، حستاسیت سازه به سطح مقطع جریان می 

 [.8] شودمی

AdA

qdq
S 4       )۱( 

تغییرات ایجاد شده  dA  سطح مقطع جریان عبوری از سازه و Aکه در این رابطه 

باشد. این ضریب حساسیت از بعضی جهات شبیه در سطح مقطع جریان عبوری می

شدگی دریچه زون با تغییر در باچباشد، می S)2(به حساسیت سازه به تنظیم دریچه 
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برای  حساسیت بیشتر کند. این ضریبسطح مقطع جریان عبوری نیز تغییر می 

 Circular) یاهیربصورت دا هایی کاربرد دارد که حالت مستطیلی ندارند ودریچه

gates) گر آن باشد. نکته دیاین حساسیت بدون بعد می باشند.یا اشکال دیگر می

های کنترل آب با تغییر در عوامل ورودی مانند بازشدگی دریچه که حساسیت سازه

ا تواند روند صعودی ینماید و میها و عمق آب باالدست یا پایین دست تغییر می

ط مقایسه سازه ها با یکدیگر باید شراینزولی داشته باشد. بنابراین در تحلیل و 

ای از تغییرات حساسیت نمونه 2کارکرد معمول آنها را نیز در نظر گرفت. شکل 

 دهد.را نشان می در شبکه درودزن ها به تغییرات بازشدگی دریچهسازه
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 جریان آب... های کنترل کنندهحساسیت سازه

 

 

 

تغییرات حساسیت سازه ها به تغییرات بازشدگی دریچه -9شکل  

 نالزه به زبری کاساـ حساسیت  9-5

واند مقادیر تهای آبیاری بسته به نوع پوشش و بسترکانال میضریب زبری کانال      

را داشته باشد که این مقادیر هم با آزمایشات عملی و هم از جداول مختلف متفاوتی 

موجود در کتابها قابل استخراج است. در هرصورت عمق آب در کانال رابطه 

بری دارد یعنی هرچه مقدار ضریب زبری بیشتر باشد به زمستقیمی با مقدار ضریب 

T-15 کانال فرعی
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حساسیت دبی کانال اصلی به عمق آب باالدست آبگیر
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ازای یك دبی ثابت عمق آب در کانال باالتر خواهد آمد. معموالً ضریب زبری  

د. اما گیرنه و مقدار آن را ثابت در نظر میکردهای آبیاری را از پیش تعیین کانال

 باال کانمطالعات نشان داده است که به دالیل مختلف ممکن است ضریب زبری 

واهد بود. خ یکه معموالً این تغییر بصورت افزایش برابر نبودهمیزان ابتدایی آن 

های سیمانی به مرور زمان باعث افزایش زبری بعنوان نمونه فرسایش بدنه کانال

گردد. همچنین باقیماندن رسوبات در کف کانال باعث افزایش زبری کانال کانال می

 ضریبتواند میی هرز بر دیواره کانالهای آبیاری علفها شود. رشد گیاهان ومی

کانال به داخل کانال نیز  اطرافافزایش دهد. سقوط سنگ و خاشاك از   زبری را

گردد. تمام عوامل فوق که باعث افزایش زبری کانال باعث افزایش زبری کانال می

یت رمدییش تعیین شده برای پشود باعث بر هم خوردن روابط هیدرولیکی از می

که باعث بر هم خوردن تعادل سیستم و از بین رفتن عدالت توزیع آب گشته،  کانال

گردد. به بیان دیگر افزایش زبری کانال باعث افزایش عمق آب و افزایش عمق می

یر گردد. اگر این سازه آبگآب باعث گذر بیشتر آب از سازه هیدرولیکی مورد نظر می

ست آب کمتری را دریافت نمایند و اگر از نوع دشود آبگیرهای پائین باشد باعث می

گردد. جهت بررسی این چك باشد باعث افزایش دبی عبوری از سازه چك می
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 جریان آب... های کنترل کنندهحساسیت سازه

 

 
 ات و بیان رابطه بین تغییرات ضریب زبری و دبی سازه کنترل کننده جریانتغییر

توان ضریب حساسیت زیر را با عنوان حساسیت سازه به زبری کانال معرفی می

  باشد.این ضریب نیز بدون بعد می .[01] نمود

dn

q
dq

S 5       )5( 

اشد. بدر کانال مورد مطالعه می نینگتغییرات ضریب زبری ما dn که در این رابطه

د که با دهنتایج بدست آمده از کانال اردیبهشت در شبکه آبیاری درودزن نشان می

سیمانی بوده است و باید ضریب  وجود آنکه پوشتش کانالهای مورد بررسی از نوع 

مطالعه ضریب زبری واقعی آن حدود  زمانولی در  ،باشتد  115/1زبری آن حدود 

تا  2بوده استت. با این افزایش ضریب زبری در کانال مورد بررسی حدود   125/1

ستتتانتیمتر در بتازه های مختلف عمق آب در کانال افزایش می یابد که تاثیر   11

ا نکته دیگر آنکه ب .با این بازه ها خواهد داشتتتت متناظرای زیادی بر دبی آبگیره

توجه به اینکه عمق آب در کانال و در بازه های مختلف توستتط ستتازه های چك 
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متر کی چك ها کعمق آب را در نزدی ،شود تغییرات ضریب زبری کانالمیکنترل  

رهایی آبگیدهد. بنابراین تغییرات عمق آب در باال دستتت مورد تاثیر کمی قرار می

ها قرار دادند بیشتتتر از آبگیرهایی استتت که در نزدیکی چك ها که دورتر از چك

 ند.رقرار دا

  

 اسیت سازه ها به عمق آب کانالهای فرعیحس-9-6

ل را از کانال اصلی به کانا آبگیرهایی که آب ،های آبیاریدر بسیاری از شبکه      

عمق آب   تغییراتبنابراین  .دنکنکنند بصتورت مستغرق عمل می فرعی منتقل می

بر میزان دبی عبوری و عمق آب باال دستتتت اثر  تواندآبگیر میستتتت ددر پائین 

دستت آبگیر ممکن است حتی بر دبی سازه چك  گذارد. تغییرات عمق آب در باال

نیز اثر بگذارد. بنابراین چون تغییرات دبی سازه های کنترل  بر کانال اصتلی واقع 

توان یم ،تغییرات عمق آب در کانال فرعی وابسته باشدبه کننده آب ممکن است 

 .[01، 9] ضریب حساسیت دیگری برای بررسی این تغییرات تعریف نمود
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 جریان آب... های کنترل کنندهحساسیت سازه

 

 

dh

q
dq

S 6       )6( 

 کانال فرعی یاستتت آبگیر دتغییرات عمق آب در پائین  dhکه در این رابطه       

باشتد. نتایج بدستت آمده از کانال اردیبهشتت در شبکه آبیاری درودزن نشان    می

تا  44/1بر این کانال در زمان آزمایش بین  واقعآبگیر  11دهد که حستاسیت  می

کانال سازه چك موجود بر این  8) برمتر ( متغیر بوده است. همچنین برای  11/1

) برمتر ( متغیر بوده است. با افزایش  58/1تا  13/1مقدار حساسیت این سازه ها از 

درصد  11تا  4این آبگیرها بین  ،مترسانتی 11عمق آب در کانال فرعی به میزان 

و برای همین میزان تغییر عمق آب در کتانال فرعی دبی  دبی داشتتتتته  کتاهش  

بنابراین مشاهده  د افزایش داشته است.درصت  6تا حدود  3/1ها نیز به میزان چك

هتتای ستتتازهآبیتتاری و هتتای در کتتانتتال بوده و مهم، گردد کتته این تغییراتمی

اشد. ببوستیله ضتریب حستاستیت شکر شده قابل بررسی می     ،کننده جریانکنترل

ت 1تغییرات عمق آب در کتانتالهای فرعی به چند علت ممکن استتتت بوجود آید.   

له بوسی در برخی مواردشتغال در پائین دستت آبگیر که   آتجمع رستوب، ستنگ و   
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تتتت بسته 2گیرد زارعین و با هدف برداشتت آب بیشتر از کانال فرعی صورت می  

های آب ورودی کانالسطح های فرعی که شدن سازه های چك موجود بر کانال

ایش زت اف3 (در اثر اشتباه یا خطای مسئولین دریچه ها)کنند را کنترل می 3درجه 

 ضریب زبری کانال فرعی به هر دلیل.

 

 حساسیت سازه ها به تغییرات دبی در ابتدای سیستم-9-۲

دریك شبکه آبیاری ممکن است به علل متفاوت مقدار دبی ورودی به کانال       

اصتلی تغییر کند. این تغییرات باعث تغییر در دبی آبگیرها و سازه های موجود بر  

این تغییرات برای سازه های مختلف یکسان شتبکه خواهد شتد که ممکن استت    

دون ب توان ضریب حساسیتینباشد. بنابراین برای مقایسه سازه ها از این لحاظ می

 [:11] را بصورت زیر تعریف نمود بعد

s

s

Q
dQ

q
dq

S 7       )۲( 
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تغییر ایجاد شتتده   sQ dدبی اولیه در ابتدای کانال اصتتلی و sQکه در این رابطه 

باشتد. نتایج نشتان داده است که در کانال اردیبهشت از   در دبی کانال اصتلی می 

آبگیر مورد بررسی از  11شبکه آبیاری درودزن میزان این ضریب حساسیت برای 

متغیر بوده استت که بیشتترین مقادیر ضتریب حستتاسیت برای     375/2تا  175/1

که مقادیر ضتتتریب این  یادآوری استتتت الزم بهآبگیرهای ابتدایی بوده استتتت. 

حستاسیت نیز بسته به مقادیر باز شدگی دریچه ها و عمق آب در کانال برای هر  

ین ایا آبیاری شرایط طراحی  درستازه متغیر بوده که جهت مقایسته سازه ها باید   

 ضریب را محاسبه نمود.

 

 سایر تحقیقات انجام شده  -9-5

است که تحقیقات زیادی در مورد آن  حستاسیت سازه تحویل آب مبحث مهمی  

انجام گردیده و تحقیقات دیگری نیز در حال انجام است که نتایج آن به تدریج در 

ن به تواگیرد. از تحقیقات انجام گرفته در کشتور می دستترس عالقمندان قرار می 
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موارد زیر اشتتاره نمود که به جهت رعایت اختصتتار از شکر جزئیات آنها صتترفنظر   

  است. گردیده

پارامتر زمان را نیز برای بررستتی عکس العمل در مقابل [ 3]زاده و منتظر کوچك

حساسیت هیدرولیکی  [4]آشفتگی جریان به کار گرفته اند. منتظر و کوچك زاده 

وطن خواه ای را توستتتعه و مورد بررستتتی قرار داده اند. هتای تیغته  توزیع کننتده 

معادل پرداخته است. کاربرد این  به تبیین و بررستی حستاستیت    [2]محمدآبادی 

سازد که با برداشت محدود داده حستاستیت برای سازه ها این امکان را فراهم می  

ها را تعیین و با عملکرد مورد انتظار مقایسه شود. های میدانی، حستاستیت ستازه   

ی هاهمچنین استتتفاده از آن برای تعیین حستتاستتیت برخی از ستتازه ها با ویژگی

 تواند نتایج قابل اعتمادتری را به بار آورد. می هیدرولیکی خاص،

 

 گیری:نتیجه-۹

ی آبیاری و زهکشتتی موضتتوع بستتیار مهمی استتت و  هاشتتبکهکنترل جریان در 

ه ی آبیاری را بهاشبکهمحققین مختلف، بسیاری از مشکالت موجود در مدیریت 
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 جریان آب... های کنترل کنندهحساسیت سازه

 

 
ی و مهندسی آبیاراین امر مرتبط دانسته اند. بنابراین آشنایی کارشناسان مرتبط با 

های کنترل و تحویل آب ضروری می آب و همچنین میراب ها، با حساسیت سازه

باشد. بدین منظور در این نشریه سعی شد با زبان ساده، مفهوم حساسیت سازه ها 

های محاستتتبه آن ارائه گردد. امید استتتت مورد توجه و استتتتفاده بیان و فرمول

 خوانندگان قرار گیرد.

 سپاسگزاری

ارنده از همکاری موستتستته تحقیقات فنی و مهندستتی کشتتاورزی و مرکز نگ

تحقیقات کشتتاورزی و منابع طبیعی استتتان فارس در انجام این تحقیق تشتتکر و 

 قدردانی می نماید.
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