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 دهيچک

انتقال و توزيع آب و  مهم در ي، عضويو زهکش ياريبآ يهاشبکه در اغلب شانکاربردل يدلهب يآب کشاورزپمپاژ  يهاستگاهيا

 يبررداربهره سات، مشکالتين تأسيا يبروز هرگونه مشکل برا. رونديشمار مهب يزکشاور و انرژي در آب يورش بهرهيافزا

از  يکياژ رقوم مناسب در قسمت مکش پمپ نشدن نيتأم ،تحقيقن يدر ا. دنبال خواهد داشتهرا در کل شبکه ب و تلفات منابع

هرا، پمپ يکارافتادگاز  توان بهميآن  يامدهايپاز  که ه استشد ييشناساپمپاژ  يهاستگاهيا يبردارن مشکالت بهرهيمهمتر

ل يربره دا مکرشکاهش رقوم آب در قسرمت . اشاره کردبرداران بهره يتينارضا و ياقتصاد يهاانيز ،ت پمپاژيکاهش ظرف

 يعريط طبير در شرراييرا تغير ،سرتگاهياموقعيت بودن  نامناسب، يکيدروليط هيبه شرا يهتوجبي دهد مانند:روي مي مختلف

ط منطقره قابرل يو منطبق با شررامناسب  يکيدروليه يهاروش کمکبهبرخي از اين مشکالت  ،برداريبهره هنگامبه. رودخانه

از  يريرآبگ يکيدروليه يسازهيشب پس ازويس،  طور موردي براي ايستگاه پمپاژهب، تحقيقن يدر ا. هستند يطراحبازاصالح و 

و با روش شنهاد يپرودخانه  ير در توپوگرافييبا تغ مناسب يبخشعالج يهاروش، سوبک کيناميدروديمدل ه کمکبهرودخانه 

 ۀر، فاصرليرب کانرال آبگيشر ماننرد ،يؤثر در زمان طراحم يکيدروليه يپارامترهار يتأث. شده استاصالحي در محل مقايسه 

ش يزان افرزايربر م رودخانه يم دبيرات رژييو تغ مکش پمپسطح آب در زمان  يمنحنرات ييتغر، يآبگ ۀپمپاژ از دهان ستگاهيا

پمپراژ  سرتگاهيا يريرآبگ نديمشکل فرآ ،بيترتنيبد. ه استشد يبررسنيز پمپاژ  ستگاهيبه ا کانال آبرسانسطح آب در رقوم 

 . شده استمعيارهاي مناسب براي روش اصالحي مورد نظر ارائه و  يابيزار يبردارو بهره يدر زمان طراحويس 

 

 هاي کليديواژه

 سوبکمدل سطح مقطع رودخانه، ، يريرقوم آبگ
 

 مقدمه

 یریومنظوور آبگبه یو زهکش یاریپمپاژ آب یهاستگاهیا

 ۀیوا تخلی ،ن آب، انتقال آب کانال به تراز باالتریاز منبع تأم

سوا  یتأس ،یطور کلوهب. شوندیم ها ساختهان زهکشیجر

 شووود یدر هوور شووبکه شلووب شووبکه م سوووب م یریووآبگ

 رسووواندیشوووبکه م ۀطووون نقیترییکوووه آب را بوووه انتهوووا

(Mehrabian et al., 2000) .ن یوا یبروز هرگونه مشکل برا

دنبووال خواهوود را در کوول شووبکه بووه یسووا ، مشووک تیتأس

 یحواز طرا یی، هود  نهوایت طراحویفیاز ل اظ ک. داشت

ط در یشورااغلوب در سوامانه ن اسوت کوه یستگاه پمپاژ ایا

ن یو بواالتر دنه کار کنویبهبازده  ۀبه نقط ن نقطهیترکینزد

 طیر شوراییو، تغیر اصوولیوانتخاب غ. درا داشته باش ییکارا

 و یکیدرولیستم هیر در سیی، گذشت زمان و تغیبرداربهره

 ر یسوتم پمپواژ توأ یتواننود بور عملکورد سیم یهمگ غیره
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 . (Taheriasl et al., 2009) بگذارند

ن یپمپواژ در حو یهاسوتگاهیاز ا یاریحال حاضر بسدر 

هسوتند و هموواره  روبوهرو چنود یبوا مشوک ت یبرداربهره

 یو مصور  انورژ یرا  و نگهوداریوبابوت تعم ییباال هزینۀ

ن یواز ا یبخشو. (Nourbakhsh, 1996)شووند یمت مول م

بووه  یتوووجهبووی ،نامناسووب یهووایطراح علتبووهمشووک   

. اسوتغلط  هاییبرداربهره و یکیدرولیمؤ ر ه یپارامترها

 نیو، م ققان کمتر بوه اموجود یبرداربهره رغم مشک  به

اشواره  یاز مطالعوات یبه برخ نجایدر ا. اندپرداخته مشک  

-Fathi)مقوودم فت ی. شووود کووه در دسووترد هسووتندیموو

Moghadam, 1997) رانودمان پمپواژ  یوابیو ارز یبه بررس

در اسوتان  یو مدرن کشواورز یسنت یهاآب در موتورخانه

 یشواخ  رانودمان فعلو فیوتعر بوا او. خوزستان پرداخوت

 ،یبووردارو شوواخ  رانوودمان اسووتاندارد بهره یبوورداربهره

 یزیرو برنامه یریتعمال مدکردن و اِاستانداردکرد  مشاهده

  یبووردارهبهر ۀینووبوور رانوودمان و هز ریچشوومگ یریتووا 

 & Delfan-Azari) یزیوورپرورشو  یآذر دلفووان. دارد

Parvaresh-Rizi, 2015) دور  یهواپمپ یریکارگبوه با زین

 مصور ( در نیانگیوطوور م)به درصد 50کاهش  به ر،یمتغ

و نشوان  افتنودی دسوتپمپاژ  ستگاهیا یبرداربهره در یانرژ

هش کوا ،یبورداربهره یهوانوامنظم از روش ۀدادند اسوتفاد

 و یم مود. خواهد داشوت یپمپاژ را در پ ستگاهیراندمان ا

 مدل یریکارگهب با (Mohammadi et al., 2015) همکاران

Water Gems هووا عملکوورد پمووپ ۀنوویکنتوورل به یبوورا 

 درصود 28 توا پمپاژ، ستگاهیا از نهیبه یبرداربهره منظوربه

نشوان  را یبورداربهره یهانوهیاز هز یبخش در ییجوصرفه

بووه  (Nasibi & Asadi, 2016) یاسوود و یبینصوو. ادنوودد

بوا  سوهیمقا درپمپواژ پرداختنود و  ستگاهیعملکرد ا یابیارز

 و یانورژ مصور  راندمان یابینبراسکا نشان دادند ارز اریمع

 یهوانوهیپمپواژ در کواهش هز یهواستگاهیا ییکارا زانیم

لوک و پوال. اسوت رگذاری أت آن یاز مازاد مصر  انرژ یناش

 یهواشواخ  فیوتعر با (Paul luc et al., 2006) کارانهم

عملکرد نشان دادند  پمپاژ هاییستگاهعملکرد ا یدرولیکیه

 خواهود آب پمپواژ ۀینوبور هز یمنفآ وار هوایسوتگاها یینپا

 نشوان (Moreno et al., 2007)و همکواران  مورنو. گذاشت

 توسط یکیو الکتر یدرولیکیه ۀساد یهایریگاندازه دادند،

در  یکویالکتر هوایسونجندهفشوار و  یهاگرسنج، حسیبد

 یوعتوز ۀتقاضا و ن وو یقدش یزانپمپاژ و اط ع از م یستگاها

و کواهش  هوایسوتگاها یریتمود بووددر به ییسزاب یر أآن ت

 . داشت خواهدا نهآ یمصر  انرژ

 نینخست ،(Montazar et al., 2005) همکاران و منتظر

 در هاکننودهکنترل عملکورد یابیوارز در را 1سوبک مدلبار 

 پوریسوویع و منتظووربعوودا  و یو زهکشوو یاریووآب ۀشووبک

(Montazar and Isapour, 2010) ۀشوبک غورب کانوال در 

 همکواران و یموسوو دیسو. گرفتنود کواربوه یلیعق یاریآب

(Seyed-Musavi et al., 2014) عیتوز و انتقال تیریمد در 

ل اسوتفاده مد نیو دشت سرخس از ا یدوست یاریآب ۀشبک

از . کردنود سهیکنترل را مقا تمیالگور میبهبود تنظ زانیو م

 مودل یریکوارگهبو و سووابق هواتیبا توجوه بوه شابل رونیا

 یسووازهیشب یبوورا قیووت ق نیووا دربووار  نینخسووت ،سوووبک

 . است شده گرفته کارهب پمپاژ ستمیس یریآبگ

 مطالعوا  و یابیوارز اسواد بر و یدانیم یهاشیپا یط

 مشوک   ،پمپاژ یهاستگاهیا یبرداربهره و یطراح طیشرا

 ,Sharifnezhad) شوود ییشناسووا هاسووتگاهیاایوون  ۀعموود

 رشووم یناکواف نیتأم چون یموارد را مشک   نیا. (2012

 ۀدر دهانوو یگذاررسوووب، مکووش پمووپ ۀدهانوو در یریووآبگ

متخصو  و  یرویون فقودانآنها،  یروبیال و رهایآبگ یورود

 بوه مشوکل یدسترسو ،ینگهدار و را یماهر در بخش تعم

 ،یفنو زا یتجه و ریگضربه نامناسب یطراح ،یاصل شطعا 

 ۀنامناسب حوضو  یطراح و هاونیفونداس فیضعاست کام 

 بوا  آنهوااز  یاکوه بخوش عموده دهنودیمو تشوکیلمکش 

هوایگوذاریهای صو ی  هیودرولیکی و یوا سیاسوتروش
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 در. هسوتند شابول حول طور  طیمنطبق با شرا یبرداربهره

 یبووردارمشووک   بهره نیاز مهمتوور یکوویبووه  ایوون مقالووه

 آبگیوری فرآینود طراحویبوازاص   و  یعنی شده ییشناسا

کواهش رشووم سوط  آب در  هنگوامبوهپمپواژ  هایایستگاه

پمپواژ  سوتگاهیا یبورا یموورد طوربه وبرداری بهره ۀمرحل

 ریتوأ  و (Sharifnezhad, 2012) اسوت شده پرداخته سیو

 ۀفاصل آبگیر، کانال شیب رینظمؤ ر  یکیدرولیه یپارامترها

آبگیر، تغییرا  من نی سط  آب در  ۀپمپاژ از دهان ایستگاه

 ۀمرحلو درتغییرا  رژیم دبی رودخانوه  و زمان مکش پمپ

 . شودیم یبررس یطراح

 یاصو ح و یکیدرولیوه روش نیهم نو مقالوه نیا در

 رشوم نشدن نیتأم مشکل یبخشع ج یا برو مؤ ر  مناسب

تغییور در توپووگرافی رودخانوه در  یعنوی یریوآبگ مناسب

 مودل کمکبوهو  شونهادیپمجاور  آبگیور کانوال آبرسوان 

  یبررسوو مختلووف یوهایسوونار درسوووبک  کینامیدرودیووه

. شد خواهد سهیدر م ل مقا ییاجرا یهابا روش و شودیم

 سیو پمپاژ ستگاهیا بخشیع ج یبرامشاوران  رااین روش 

دلیل ضعف در مطالعوا  ولی عمدتاً به ندبود کردهپیشنهاد 

 کانوال و رودخانوه هیودرولیک به کافیناهیدرولیکی، توجه 

از  یناش ۀشد جادیا هایمنظور نکردن تأ یر من نی و آبگیر

 جادیداشت ا یدر پ آن هو  شدپمپاژ به نتایج خوبی منجر ن

 مقطوع  حاصولبوی زدنهومبور و وشوت شودن تلوف ،هزینه

 

از این دست در سوط  کشوور  ی)موارد متعدد بود رودخانه

 نشوووده اسوووت یوجوووود دارد کوووه البتوووه مستندسووواز

(Sharifnezhad, 2012) . 

 

 هامواد و روش

 ۀمنظور ارائوبوه یدانیپس از مطالعا  م ،قیت ق نیا در

در زموان  یکیدرولیومطالعوا  ه ۀیوپا بور یطراح بازروش 

پمپواژ و اصو   و  ستگاهیا کی یمورد ۀمطالع ،یبرداربهره

بوا . آن مد نظر شورار گرفوت یبردارمشکل بهره یبخشع ج

 نیو احداث ا یطراح الًمعمو ،انجام شده قا یتوجه به ت ق

 بوا اغلوب اسوتاز رودخانوه  آن کوه پمپواژ هواستگاهیا نوع

موارد متعودد  در که (Anon, 2005) همراه است یمشک ت

رشووم مناسوب  نشودن نیتوأم با سیپمپاژ و ستگاهیا مانند

 ,Sharifnezhad) گورددمی مختل آن یبرداربهره ،یریآبگ

2012) . 

 سیو پمپاژ ستگاهیا

 در وپمپوواژ ویووس در نزدیکووی شووهر ویووس  ایسووتگاه

. (الوف-1)شوکل  کارون واشع شوده اسوت ۀرودخان مجاور 

متر مکعب در  انیه اسوت  5/22 ستگاهیا نیاظرفیت پمپاژ 

  5/2تگاه پمووپ عمووودی بووه ظرفیووت دسوو 9و از طریووق 

 512 الکتروموتور شدر متر و  11 انیه با هد  متر مکعب بر

 . شودمی تأمین ساعت وا کیلو

 
 و  استان خوزستان س،يپمپاژ و ستگاهياز ا يينما (الف -1 شکل

 ريآبگ يهاچهيدر يورود گذاريرسوب دليلبه ريآبگ ۀدهان يروبيا( ب

...هيدروليکي فرآيند بررسي اصالح و بازطراحي  
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 شیپوا یبورداربهره و یطراحو مشوک   نیتورممه از      

اشوواره کوورد:  موووارد نیووابووه  توووانیم سووتگاهیا نیووا ۀشوود

 ،ب( -1)شووکل  ریووآبگ یورود ۀدهانوو در گذاریرسوووب

 آسوان ،یریوآبگ ازیونادرست حداشل رشووم موورد ن یطراح

 نکردنتیرعا و شطعا  ضیتعو و ریتعم به یدسترس نبودن

 . یبرداربهره هنگامبه یاصول طراح
 

 پمپاژ ستميس يريدرآبگ آب سطح مناسب رقوم

 نیاست که بوا توأم یحداشل رشوم یریآبگ مناسب رشوم

 هووا و آب اخت ط و ونیتاسیو بدون کاو یآسان به پمپ آن

ن بوورای آبرسوا کانووال در رشووم حوداشل. کنوودیمو یریوآبگ

 ۀنقطوو و مکووش ۀلولوو یهووایژگوویو بووا نوووع پمووپ یریووآبگ

 ,Anon) دارد میبواط مسوتقارت پمپواژ ستمیس یبرداربهره

از  یاریبسو در ریورشوم مناسب در آبگ نشدن نیتأم. (2005

 جوادیا بوه منجور کوه شوودیپمپاژ مشواهده م یهاستگاهیا

 یاریوآب ۀشبک کل جهینت در و پمپاژ ستمیس کل در اخت ل

هووا، کوواهش پمپ یو ازکارافتووادگ یفرسووودگ. شووده اسووت

 و را یوتعم یبواال یهانوهیهز لیوپمپاژ، ت م یکل تیظرف

کشواورزان از  یتینارضا و شبکه ازین نشدن نیتأم ،ینگهدار

از رودخانوه  یریوآبگ در مسوئله نیا. هستند امدهایپ ۀجمل

 ابدییم یشتریب تیاهم ،انیجر طیشرا بودن ریمتغ لیدلبه

 یریآبگ صور نیبد یاریپمپاژ بس یهاستگاهیا آنجاکه از و

 تووانیم ،هسوتند روهروبو زیونمشوکل  بوا اغلبو  کنندیم

شسومت مکوش  درحداشل رشووم سوط  آب  نیتأم و نییتع

 رگذاریتأ  یکیدرولیه یهاپارامتر نیتراز مهم یکی راپمپاژ 

 ,Sharifnezhad) پمپواژ دانسوت یهواسوتگاهیا یریآبگ در

2012) . 

مکوش بور  ۀحوضو  در آب سوط  حوداشل تراز معموالً

و  یورود یدبوحداشل  طیدر شرا یکیدرولیه طیاساد شرا

مکوش مشوخ   ۀآب در حوضو  ۀریوبا توجه به حجم ذخ

پمپاژ  یکینامید ارتفاع آب، سط  حداشل نییتع با. شودیم

 ،یکیاسوتات ارتفاع مجموع با استبرابر  کهشود می م اسبه

 ,Anon) یارتفاع معادل افت اصطکاک و سرعت رینظ ارتفاع

 انودتویپمپ م که یحداکثر رشوم شودیم یادآوری. (2005

 دشوو نصوبمکوش  ۀحوضو  در آب آزاد سط  از باالتر در

(sh) در 1ازیون موورد مثبوت خوال  مکش ارتفاع پارامتر با 

  اسووت یآن ضوورور ۀارتبوواط اسووت و دشووت در م اسووب

  نیووا از شووتریب shاگوور مقوودار  کووهیطوووربووه ،(1 ۀ)رابطوو

مختول  یریوو آبگ افتواد خواهود کوار از پموپ باشد مقدار

 :خواهد شد

 

 

 ،آنکه در 

aP = ؛(مربع متر بر وتنین) کیاتمسفر فشار vP  = فشار بخار

 بور وتنیون) آب یحجمو وزن=  ؛(بر متر مربع وتنی)ن عیما

 و ؛(متوور) مکووش ۀلولوو در افووت زانیووم = lsh ؛(مترمکعووب

sV  =(هی ان بر متر) مکش لوله در سرعت . 

 موورد مثبوت ال خو مکش ارتفاع مقداررابطه  چنان ه

 حداکثر تیبا رعا ،2موجود مثبت خال  مکش ارتفاع با ازین

reqavailصور به ،sh زانیم NPSHNPSH باشود، برشورار 

  نشوووان یدانیوووم شیپوووا. ردیوووگیپمپووواژ صوووور  م

 لیودال مکوش شسومت در آب رشووم کواهش کوه دهودیم

 طیطورا  بوه شورا یتوجهیب از یشنا یبرخ دارد، گوناگون

 ل واظ لیدلبه گرید یپروژه و برخ یکیدرولیو ه یتوپوگراف

 عوتیطب در طیشورا رییوتغ ایو یاشتصواد یفاکتورها کردن

 انیوب ریوز صوور بوه توانیمموارد را  این نیترمهم. است

 :کرد

سط   شکل رییتغرودخانه،  یمورفولوژ رییتغ و شیفرسا. 1

 . آب سط  رشوم کاهش جهینت در و بیش ایمقطع 

 جووهیو در نت رودخانووه ۀیووپا یو کوواهش دبوو یخشکسووال. 2

 . آبرسان کانال در ودر رودخانه  آبسط   کاهش

بوه  یتوجهیبو  یکیدرولیه یطراح در موجود اشکاال . 3

 طیشورا بوه یتوجهیب زین و NPSH مانندمؤ ر  یپارامترها

 . ونیتاسیکاو یبرا یو ارتفاع ییدما

(1) 
g

V
hNPSH

PP
h S

LSreq

va

s
2

2
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آزمووون  دلیلبووههوا،   موجووود در من نووی پمپاشوکاال. 4

های سواخت در پمپ ویژهبه ،ساخت هنگام در آنها ص ی نا

 . (Rouzbahani, 1999; Anon, 2005)داخل 

 آن یفرسودگ و ستمیدر س یگذاررسوب و زمان گذشت. 5

 . پمپاژ ستمیس یمن ن در رییتغ جهیو در نت

 را ییواست تغ که ممکن یبرداربهره یهااستیس رییتغ. 6

در سوامانه  رییتغ ای (پمپاژ ارتفاع ایپمپاژ  ی)دب یکیدرولیه

 و هرانوش ماننود جونس لولوه، طوول لولو ۀانتقال )خط لول

 . باشد( لوله خط در موجود ضمائم

 

 هاروش و مواد

 سووبک مودل کموکبه یریآبگ طیشرا  ق،یت ق نیا در

 رفتوار سوازیبوه شوبیه مودل نیوا. اسوت شده سازیشبیه

 رودخانوه یوا کانوال مثول آبوی سیسوتم یک در آب یانجر

توسوط  کوه مودل نیا. پردازدمی مربوط هایسازه با همراه

 شابلیوت اسوته دادهلند توسعه  1هیدرولیک دلفت ۀسسمؤ

 دارد نیوز را آن از انشوعاب و رودخانه از آبگیری سازیشبیه

پروفیل سط  آب را در مجاور  ایسوتگاه پمپواژ  تواندمی و

تأ یر شوکل سوط  مقطوع و شویب رودخانوه را بور  و رسم

 یکسوبک مدل . رودخانه مشخ  کندوضعیت آبگیری از 

 بوه توجه با و است متنوع ۀزیربرنام هفت با افزارینرم بسته

 هوامودول ایون ترکیبی حالت از توانمی سازیشبیه اهدا 

شوبیه بورای آب جریان سازیشبیه مدول. کرد استفاده نیز

بوه روبواز مجواری غیرمانودگار و ماندگار یهاجریان سازی

بوا  مودول ایون ازترکیوب ت قیوق دراین. شودمی کارگرفته

 برای (Real Time Control, RTC)ب درنگ  کنترل مدول

 . است شده استفاده کنترل الگوریتم طراحی

 طی)شورا ریوآبگ یورود یسازهیشب طیشرا ب،یترتنیبد

بوا  لوومتریک 2 طوول بوهرودخانه  از یابازه شامل( یطراح

 آن کوف متوسوط بیشو کوه اسوت یاذوزنقه باَیتقرمقطع 

 1:2آن  یجوانب بیشو و متور 15 آن کوف عرض، 0005/0

 1 طوول بوه آبرسوان کانوال کیو بوازه نیواوسوط  از. است

 یاذوزنقه آبرسان کانال مقطع. است شده منشعب لومتریک

 بیشوو و متوور 3 آن کووف عوورض، 001/0 آن کووف بیو شوو

متر  3/1 ۀبه انداز آبرسان لکف کانا. است 5/1:1آن  یجانب

 150 ۀفاصول در پمپواژ ستگاهیا. استکف رودخانه  از باالتر

مکعوب در  متور 3پمپواژ  یدبو و دارد شرار یاز ورود یمتر

 . (3)شکل  است هی ان

 

 
 رودخانهاز  کانال آبرسان يرياز آبگ يکل پالن –3 شکل

 

1- Delft Hydraulic 
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حوداشل رشووم سوط  ایستگاه پمپاژ برای  ۀاولی طراحی

شوده  اجرامتر( و در شرایطی  66/111آب در نقطه پمپاژ )

 یگفتنو. اسوت هیو ان در مکعوب متر 100دبی رودخانه  که

مطوابق  ،پمپاژ ۀنقط در آب سط  رشوم حداشل نیااست که 

 و یزیوربرناموه معاونوت سوازمان 317 ۀینشور ا یم تو با

 رآمووا یآبووده حووداشل اسوواد بوور ،(Anon, 2005) نظووار 

 طور  م دوده مجاور یکیدرولیه و یهواشناس یهاستگاهیا

 یبورا. اسوت بووده متوریسانت 100برابر با  که شده نییتع

رودخانوه بوه یکوی از  ۀپای دبی اینکه فرض باپمپاژ  ستگاهیا

 کواهش هیو ان در مکعوب متر 50 ای 70دالیل ذکر شده به 

 و  یابودموی کواهش نیوز پمپواژ نقطه در آبگیری رشوم یابد،

 . رسدمتر می 93/110و  35/111به  ترتیببه

 طووری بایود بخشویسناریوهای مختلف ع ج ،بنابراین

 اولیوه رشوم به پمپاژ م ل در را آب رشوم که شوند پیشنهاد

 . برسانند( متر 66/111)

از  بارداريبهره هنگاامبه يطراحبازاصالح و  يهاروش

 پمپاژ ستگاهیا

در توپووگرافی رودخانوه بوه  ایجاد تغییور ،مقاله این در

  آبرسووان کانووال آبگیوور مجوواور  در و مختلووف هووایشووکل

 دربوده اسوت کوه  یطراحبازو  روش اص حی یک عنوانبه

 منظوورهبو. اسوت شوده سوهیمقاروش انجام شوده  بام ل 

 نیتوام ۀمسوئل بخشویعو ج روش نیبهتر نییتع و یبررس

 یکیلدرویوه یبوه مدلسواز میمناسوب، تصوم یریرشوم آبگ

باالآمدگی  صور به ،گرفته شد مختلف یهانشیبا چ ریآبگ

شدگی عورض رودخانوه )مطوابق بوا از کف رودخانه یا تنگ

 دبوی کواهش( 1: ریوز(، بورای دو حالوت م تمول 4شکل 

 رودخانوه دبوی کاهش( 2 و پایه دبی درصد 70 به رودخانه

 شرارگیوری نوع به توجه با هاچینش .پایه دبی درصد 50 به

. شودند گوذاریایجاد تغییرا  در مقطع رودخانه نام ۀون  و

کووه کوول مقطووع رودخانووه را  هوواییچیوونش ترتیووببوودین

صور  باالآمدگی، سط  مقطع را کاهش و به گیرندمیدربر

عوو وه بوور  کووه هوواییو چیوونش UPبووا پووارامتر  دهنوود،می

 شودگیتنوگ بوااز کوف، مقطوع عرضوی را نیوز  باالآمدگی

 ،4 )شوکل شودند گوذارینوام Wi رمتغی دهند باکاهش می

 یروشو ،Wi1 نشیاست که چ یگفتن. (ط تا الف یهاگزینه

 ۀمرحلو در ،یریآبگ مشکل وشوع هنگامبهاست که  یمعمول

 یطور نمونوه بورا)بوه گورددیم شنهادیپ شتریب یبرداربهره

 جیو اجورا شوده بوود کوه نتوا شنهادیپ سیپمپاژ و ستگاهیا

 ،قیوت ق نیوا در رونیواز ا. داشوته اسوت( یدر پ یمعکوس

 کوه انودشوده داده نشوان یمعمول یهامعکود روش جینتا

 لیوت م از جوداو  شووندیم اجرا یکیدرولیه لیبدون ت ل

 شبول. کننودینم حل را ستمیس مشکل هنگفت، یهانهیهز

 مودل دیوباابتودا  در ومختلوف  یهوانشیچ یسازهیشب از

  و برهیکووال یفعلوو یکیدرولیووه طیشوورا در یکیدرولیووه

در  نکوهیتوجوه بوه ا بوا منظوور،نیبد. شدیم یسنجص ت

 رشووم نیتوام مسوئله بخشیع ج برای سیپمپاژ و ستگاهیا

مدنظر شرار گرفته شده است،  wi1چینش  مناسب، یریآبگ

از  یکیدرولیومودل ه یسنجص ت و ونیبراسیکال منظورهب

 Wi1 نشیو( و چ3)مطابق بوا شوکل  نشیبدون چ طیشرا

 . دید( استفاده گرد -4شکل  )مطابق با

 یبورا یکیدرولیومدل ه یسنجص ت و واسنجی جینتا

در شوکل  ،Wi1 نشیو)شاهد( و چ نشیبدون چ طیدو شرا

شوکل نشوان  نیطور که در اهمان. نشان داده شده است 5

( RMSEو %EI) کووم یخطووا و، دشووت مناسووب داده شووده

 صو ت ،یکیدرولیوه مودل یسونجصو ت و ونیبراسیکال

 طیشورا یسوازهیشوب یبورا رامودل  یو آمادگ یسازهیشب

 . دهدیم نشان هانشیچ ریسا یکیدرولیه

 ورودی از شبول هوایچیونش آموده دستبه نتایج طبق

مقابل آبگیر، باعث پایین افتادن سوط   هایچینش یا آبگیر

 شووندمی پمپواژ م ول درآب در کانال آبرسان و در نتیجه 

طوور همان بنابراین،. ردیگ شرار مدنظر هایطراح در دیبا که

 بخشویعو ج هوایشود، گزینوهمشاهده می 4که در شکل 

 شورار آبگیور ورودی از بعد که گرفت شرار هاییچینش روی

 .دارند متفاو  هایطول عرض و ارتفاع، و دارند
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 s/3m70=Qدر  5Upو  4Up و 3Upش پالن چين –ب         s/3m70=Qدر  2Upو  1Up چينش پالن – الف

 

                                                          
 s/3m70=Q در 1wi چينش –د                                     s/3m70=Q در 6Up چينش –ج

 

                                                   
 s/3m70=Q در 6wi و 5wi و 4wiو  3wiچينش  –و                     s/3m70=Q در 2wi چينش –ه

 

                               
 s/3m 50=Q در 2wiو  1wi چينش –ح        s/3m50=Q در Up3و  Up2 و 1Upچينش  –ز     

 

 
 s/3m50=Q  و 6wi و 5wi و 4wi و 3wi چينش – ط               

 

 آبرسان کانال آبگير مجاورت در رودخانه توپوگرافي در تغيير ايجاد براي ختلفم هايچينش پالن –4 شکل
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  wi1 نشيچب(  و نشيبدون چ الف( طيشرا يبرا سوبکمدل  يسنجو صحت واسنجي -5 شکل

 

هوای برای دبوی ریآبگ یورود مقطع سازیشبیه از پس

 سوط  آب در لیوپروفمترمکعب بر  انیوه،  50و  70، 100

آبرسوان  کانوالدر  طوورنیهمرودخانه در مجاور  آبگیر و 

 در آب سووط  را ییووتغ ،نمونووه عنوووانبووه. شوود اسووتخراج

متر  70 یدب در wi1و  wi6 نشیدو چ یبرا ریآبگ مجاور 

 . (7 و 6 هایشکل) است مشاهدهمکعب بر  انیه 

 

  
 متر مکعب بر ثانيه 70در دبي  wi1رقوم سطح آب در مجاورت آبگير، براي چينش  تغييرات – 6 شکل

 

نال آبرسان کا يورود  

RMSE=0. 0071  EI%=0. 035  R2= 0. 88 

RMSE=0. 0068   EI%=0. 031 R2=0. 79 
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 هيمتر مکعب بر ثان 70 يدب در wi6رقوم سطح آب در مجاورت آبگير، براي چينش تغييرات –7 شکل

 

 طیمختلووف )شووورا هووایچیووونش از حاصوول نتووایج

 ایون در اسوت شودهارائه  2و  1 یهاجدول در ،(یبازطراح

 کوفرشووم  شیابتودا نووع چیونش از نظور افوزا هوا،جدول

 رودخانوه عورض کوردن کوم یوا( کوف)باالآمدگی  رودخانه

  پوو ن در. اسووت شووده مشووخ ( مقطووع شوودگی)تنووگ

 در آنها ارتفاع و مشخ  آنهاعرض و طول  ۀانداز ها،چینش

هور  توجه بوه ابعواد با است؛ شده ارائه جدول چهارم ستون

 .دیگرد چینش، حجم عملیا  اجرایی نیز م اسبه

 ياريساطح آب در محاآ آبگ منحني ييراتتغ بررسي

 پمپاژ

 سوتخوشد یریوآبگسوط  آب در م ول  ،پمپاژ ا ر در

 یریوآبگ ۀنقط در راسط  آب  افتکه  خواهد شد یراتییتغ

  پمپوواژ نیسووط  آب در حوو افووت. (8)شووکل  دارد یپوو در

(=h2h-1h∆( در  رسودموی نظور بوهاست که  یمهم پارامتر

 نیوا تیواهم. شوودنمی گرفتهنظر  درمتداول  هاییطراح

به م دودیت در حداکثر ارتفاع نصب پمپ از سط   موضوع

 . (1)رابطه  گرددآب برمی

 ۀنقط در آب سط  رشوم مثال، یبرا سازی،شبیه این در

مکعب بور  انیوه، شبول از شوروع  متر 100پمپاژ برای دبی 

متر بوده است که با شروع عملیا  پمپاژ به  75/111پمپاژ 

 در آب سوط  افت مترسانتی 9متر رسیده است ) 66/111

 . (آب برگشت من نی ایجاد و پمپ مکش ا ر

 

 

A 

h1 

 سطح آب قبل از پمپاژ

 سطح آب بعد از پمپاژ

 دريچه

 پمپ

 نقطه پمپاژ

h2 

 
 پمپاژ هنگامبهمنحني کاهش سطح آب  -8 شکل

کانال آبرسان يورود  

...هيدروليکي فرآيند بررسي اصالح و بازطراحي  



 76 

 در رياآبگ ۀدهانا از پمپاژ ستگاهیا ۀفاصل ريتأث يبررس

 پمپاژ مناسب رقوم نيتأم

( L) ریووآبگ ۀدهانوو از پمپوواژ سووتگاهیا یریووشرارگ م وول

. شود یبررس دیبا یراحط ۀمرحل درمهم که  است یپارامتر

 یمناسوب بورا یم لو ریآبگ یورود از پمپاژ ستگاهیا ۀفاصل

از  یبخشو یو حتو است ریبه آبگ یورود انیآرام کردن جر

 سوط  آنجاکوه از. شوودیم نینشوته فاصله نیرسوبا  در ا

 حداشل دیبا ،کندمی رییتغ مختلف لیدالبه رودخانه در آب

 از. پمپواژ باشود ستگاهیا و ریآبگ یورود ۀدهان نیب یافاصله

سوط  آب و  را ییوبور تغ فاصوله ریتأ  یبررس یبرا ،رونیا

 ا یعنوان فرضفواصل به نیا ،پمپاژ نیافت آن در ح زانیم

 یاریومع شد، گفتهطور که همان. مسئله در نظر گرفته شد

 شوده یسوع قیوت ق نیا در و ندارد وجود مسئله نیا یبرا

 تیریمود بور یمبتنو یکیدرولیوه یهواروش کمکبه است

بوا  کوه شود هیمناسب توص یارهایمع ستم،یس یبرداربهره

 نیوواز ا یاز بخشوو یطراحوو ۀمرحلوو در آنهووا یریکووارگبووه

 . دشو یریموجود جلوگ یرداربمشک   بهره

از جمله نووع  یاریبس یپارامترها ،فاصله نیا نییتع در

 یورود رسووبا  نووع و زانیوم و پموپ نوع پمپاژ، ستگاهیا

 بر فاصله نیا ریتأ  دارد تیاهم مطالعه نیادر  آن ه. ؤ رندم

. پمپاژ است نیح درکانال آبرسان  در سط  آب افت زانیم

 رد پمپواژ سوتگاهیشوده، ا یسازهیشب مدل در منظور نیبد

 شد دادهشرار  یمتر 350و  250، 150، 50، 25 یهافاصله

 پمپوواژ  نیدر حوو آن افووت زانیووم و آب سووط  را ییووتغ و

 . آمد دستهب

 رقاوم نيتاأم در آبرساان کاناال بيشا ريتأث يبررس

 پمپاژ مناسب

مووؤ ر در  یکیدرولیومهوم ه یپارامترهوا از گورید یکوی

 نیومقودار ا. است سانرآب نالکا بیش مناسب، رشوم نیتأم

 درسوط  آب  لیپروف ورودخانه  از یریآبگ زانیم در بیش

 موؤ ر رشوم آبگیری م ول پمپواژ جهیدر نت وکانال آبرسان 

 کانوال بیشو یا رگوذار ۀن وو یبررس یبرا ،رونیاز ا. است

، 0005/0 بیش چهار یبرا یکیدرولیه یسازهیشب ،برسانآ

 . شد یابیارز آن جیو نتا یبررس 005/0 و 002/0، 001/0

 گشاتازب هنگاامبهاقدامات کنترل از باالدست  يبررس

 ياصل میرژ به رودخانه

 هنگوامبوهپمپواژ  تگاهسویا یریآبگ ندیفرآ یبازطراح در

کوواهش رشوووم سووط  آب رودخانووه، مقطووع رودخانووه در 

 بواکوه  دوشیم یراتییمجاور  کانال آبرسان دستخوش تغ

. کنود جوادیا سوتگاهیا یبورارشووم مناسوب را  ،یکاهش دب

رودخانه به رژیم اصلی خود م تمول  بازگشت اگر ،نیبنابرا

 یاحتموال یامدهایپ ازباشد، باید تدابیری اندیشیده شود تا 

 کانوالو  ریوآبگشدن  خراب و آب سط  آمدن باال مانند،آن

 ،طیشورا نیودر ا یشنهادیپ حلراه. شود یریجلوگ آبرسان

. اسوتی کشوو ۀ ویدر توسوط و باالدسوت از آبگیرکنترل 

 ،یکشوو ۀ ویدر میتنظو ۀسواز جوادیا شونهادیپ ۀارائ لیدل

 میرشوووم سووط  آب و تنظوو میدر تنظوو آنپرکوواربرد بووودن 

 . سازه است یگبازشد

سوط  آب در  ، وهیدر یبازشودگ میتنظ با صور نیبد

. کورد جادیا رارشوم دلخواه  کنترلو توانمی راکانال آبرسان 

و  70 یهوایدب در دهیبرگز نشیدو چ یبرا ،شسمت نیا در

خوود  یاصول رژیوم بوهرودخانوه  که هیمتر مکعب بر  ان 50

 ۀ ویدر کردعمل ،گرددبرمی (هیمکعب بر  ان متر 100 یدب)

رشووم  کوهشود  پیشنهاد مناسب یو بازشدگ یبررس یکشو

است کوه  یگفتن. ردکیممورد نیاز در م ل پمپاژ را تأمین 

 رودخانوه برگشت زمان در ،یشنهادیپ یبخشع جدر روش 

 ،یاصول میورژ بوه هیومتر مکعب بر  ان 70و  50 یهایدب از

 و متور 85/111 بوه بیترتبه پمپاژ م ل در آب سط  رشوم

 66/111 سوط  آب رشوم کهیدر حال رسدمی متر 99/111

 رشووم متوریسوانت 30 توا 20حودود  یعنی ؛است ازیمورد ن

  تیورفظشده  یکه ممکن است کانال آبرسان طراح یاضاف

 . باشد نداشته راآب  نیعبور ا یبرا یکاف

 

 بحث و جينتا

کواهش  طیدر شرا یشنهادیپ یطراح باز روش در -الف

مختلوف در  یهانشیچ ،رودخانه ۀیپا یدب ددرص 70و  50

کوه  ییهوانشیچ نیشد و از بو یسازهیشب رودخانهمقطع 

  کردنووود، جوووادیرشووووم مناسوووب را در کانوووال آبرسوووان ا
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 رونیوا از. دیوگرد شونهادیپ یبخشع ج ۀنیگز نیترمناسب

 نشیوچ و هیومکعوب بور  ان متر 70یدب یبرا Up6 نشیچ

Up3 کمتر بوودن  دلیلبه هیانمکعب بر   متر 50 یدب یبرا

 حجومبوودن  کمتور و ازیوموورد ن یریورشوم آبگاز  ان را 

 انتخوواب شوودند  ،یوویاجرا یهانووهیهزو  یخوواک عملیووا 

 . (2و  1 یها)جدول
 

 هيمتر مکعب بر ثان 70 يدب يبرا يبخشعالج يهاروش جينتا –1 جدول

 نام

 چينش

 تا فاصله

 آبگير دهانه

 )متر(

 شدگيتنگ

 مقطع

 دگيباالآم

 کف

 ارتفاع

 باالآمدگي

 )متر(

 عمليات حجم

 )مترمکعب(

 در آب رقوم

 پمپاژ نقطه

 )متر(

 از نحرافا زانيم

  يريرقوم آبگ

  ازيمورد ن

 )متر(

 در فرود عدد

 آبگير مقابآ

Up1 5 _  1 0/51 66/111 0 31/0 

Up2 5 _  9/0 9/45 61/111 04/0- 33/0 

Up3 5 _  7/0 4/57 52/111 12/0- 37/0 

Up4 5 _  9/0 6/75 61/111 04/0- 33/0 

Up5 5 _  1 0/85 66/111 0 31/0 

Up6 5 _  1 0/17 66/111 0 27/0 

Wi1 7   1 0/135 02/111 57/0- 41/0 

Wi2 7   1 0/45 41/111 23/0- 41/0 

Wi3 5   1 0/12 46/111 18/0- 4/0 

Wi4 5   3/1 4/16 54/111 11/0- 36/0 

Wi5 5   5/1 5/19 60/111 05/0- 33/0 

Wi6 5   6/1 1/21 64/111 02/0- 28/0 

 

 هيمتر مکعب بر ثان 50 يدب يبخشعالج يهاروش جينتا -2 جدول

 نام

 چينش

 دهانه تا فاصله

  آبگير

 )متر(

 شدگيتنگ

 مقطع

 باالآمدگي

 کف

 ارتفاع

 باالآمدگي

 )متر(

 حجم

 عمليات

 )مترمکعب(

 در آب رقوم

 )متر( اژپمپ نقطه

 از نحرافا زانيم

 يريرقوم آبگ

  ازيمورد ن

 )متر(

 فرود عدد

 مقابآ در

 آبگير

Up1 5 _  5/1 0/27 77/111 1/0+ 19/0 

Up2 5 _  2/1 9/20 60/111 54/0- 23/0 

Up3 5 _  3/1 9/22 66/111 0 22/0 

Wi1 7   9/1 4/33 61/111 05/0- 23/0 

Wi2 7   2 36 65/111 09/0- 22/0 

Wi3 5   2 56 54/111 11/0- 25/0 

Wi4 5   3/2 2/67 59/111 06/0- 24/0 

Wi5 5   5/2 75 60/111 054/0- 23/0 

Wi6 5   7/2 2/83 60/111 054/0- 23/0 
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 ایستگاه پمپاژ از ورودی آبگیر ۀفاصل تأ یر بررسی برای -ب

(L بر میزان افت سط  آب )هنگوامبه ( مکوش پموپh∆) ،

 شورار آبگیور ورودی از مختلوف یهافاصلهایستگاه پمپاژ در 

 هوایدب یتموام در نیانگیوم طووربه که یافاصله. شد داده

  بوه توجوه بوا. گورددیم انتخواب دارد، یکمتور افت مقدار

 در کوه شوودیم هیتوصمتر  250 ۀفاصل آمده،دستبه جینتا

 کنودیمو جوادیا افوت متوریسانت 6 حداکثر طیشرا یتمام

 .(3)جدول 

 

 ثابت پمپاژ مقدار يبرا پمپاژ،محل ايستگاه  در ∆h مقدار بر L پارامتر ريتأث -3 جدول

h∆ يدر دب s/3m 50 

 متر(ي)سانت

h∆ يدر دب s/3m 70 

 متر(ي)سانت

h∆ يدر دب s/3m 100 

 متر(ي)سانت

L 
 )متر(

9/0 3/1 14 25 

4/6 8/0 9/12 50 

2/11 1/1 5/8 150 

7/5 4/6 8/3 250 

6/0 5/8 1/1 350 

 

رشوم سوط   برکانال آبرسان  بیش ریتأ  یبررس در -ج

 بوا کوه دهودیمو نشوان هایبررس جیآب در م ل پمپاژ، نتا

رشووم سوط  آب  ،هور دبوی در آبرسان کانال شیب افزایش

 شیافوزا با زینرودخانه  یکاهش دب هنگامبه. یابدمی کاهش

در م ل  آب ط س رشومکاهش  درصد ،کانال آبرسان بیش

 . (9 )شکل دبوخواهد  شتریب ستگاهیا
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 رقوم سطح آب در محل پمپاژ برکانال آبرسان  بيش ريتأث -9 شکل

 (دهنديم نشان را متر حسب بر رقوم کاهش ها)فلش

 

 را ییوواز تغ یناشوو یاموودهایاز پ یریجلوووگ یبوورا -د

 میورژ بوه رودخانوه برگشوت هنگوامبوهرودخانه  یتوپوگراف

در  ییکشووو ۀ وویدراز باالدسووت  کنتوورلعملکوورد  ،یاصوول

 یبورا ییکشوو  وهیعملکورد در. شود یبررس ریآبگ یورود

 100 بوه ، 50و  70 یدبو از بیوترترودخانه، به یدب رییتغ

از  یزانویمارائوه شوده،  جیدر نتوا. اسوتمکعب بر  انیه  متر

 ازیون موورد رشووم کوه است شده پیشنهاد  هیدر یبازشدگ

 . (4)جدول  دنکیم نیتأم را پمپاژ
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 ياصل ميرژ بهرودخانه  يبرگشت دب هنگامبه چهيعملکرد در –4 جدول

100 به 50 از رودخانه دبي برگشت  

بر ثانيه مترمکعب  

  100 به 70 از رودخانه دبي برگشت

 ثانيه بر مترمکعب

رقوم سطح آب در نقطه پمپاژ 

 )متر(

 بازشدگي دریچه

)متر(   

 رقوم سطح آب در نقطه پمپاژ

)متر(   

بازشدگي دریچه 

 )متر(

57/111  4/0  58/111  5/0  

111/66 0/45 63/111  55/0  

73/111  5/0  111/67 0/6 

79/111  55/0  69/111  65/0  

 

 يريگيجهنت

ا ر عوامل مختلف بر کاهش رشوم موورد  ق،یت ق نیا در

 یاصو ح یهواروش یپمپاژ و ا ربخش ستگاهیا یریآبگ ازین

 هنگوامبه یبخشع ج مطالعا  یراب یروش و دیگرد یبررس

  یبورداربهره مطالعوا  بور یمبتنو یارهایمع و یبرداربهره

نشوان  جینتا یکل طورهب. شودیم شنهادیپ یطراح هنگامبه

 ینیبشیپ برداریبهره مشک   یبرخ بروزدادند در صور  

بودون  مناسوب یاصو حانتخواب روش  ،طراحوینشده در 

 و سوتین ریامکانپوذ یبورداررهم ل به یکیدرولیه ۀمطالع

 از. معکود داشته باشد ۀجینت هاروش یبرخ عمالاِ بسا چه

 سیوپمپاژ  ستگاهیا یریآبگ ندیفرآ یکیدرولیه یسازهیشب

 یمطالعات موارد یکه برا آمددستبه یجینتا سوبک مدل با

بور اسواد آن  واسوت  یافتنیدستو  لیشابل ت ل ،متفاو 

 :ردیگیشوم سط  آب شکل مبهبود ر یویسنار نیبهتر

 wi1 نشیچ ،مسئله نیا یبخشع ج یبرا معموالً -الف

 آمودهدسوتبوه جینتا به توجه با که است گرفتهشرار  مدنظر

)در دبوی  باشود شتهدا معکود ۀجینت تواندیم نشیچ نیا

پمپواژ  ۀنقطو در آب سوط  رشووممکعب بور  انیوه  متر 70

 متور 02/111 بوه نشیوچ نیومتر است کوه بوا ا 35/111

 . (6 شکل است دهیرس

و  Up6و  Up5یهانشیچ به توجه باو  یکل طورهب -ب

Up1، شیبوور افووزا یریتووأ  لزوموواً نشیووچعوورض  شیافووزا  

بوا  نشیوچ نیبنابرا. نداردآب در کانال آبرسان  سط رشوم 

 تورمناسوب یانوهیگز کمتور ا یوملحجم ع با و کمتر عرض

 . خواهد بود

 رشوم نیتأممؤ ر در  یکیدرولیه یپارامترها از یکی -ج

 که استآبرسان  کانال بیش ،یطراح در آب سط  مناسب

سوط   ،پوارامتر نیا شیافزا با آمدهدستبه جینتا به توجه با

خواهد  یشتریب افت رودخانه، ۀیپا یکاهش دب هنگامبهآب 

بوه  یشوتریب تیکوه حساسو ییهاطر در  ،نیبنابرا. داشت

کانوال آبرسوان توا حود  بیکاهش رشوم سط  آب دارند ش

 . در نظر گرفته شود کمترممکن 

 یهاینیبشیپ ،رودخانه یتوپوگراف در رییتغ جادیا با -د

 یبورا اصولی، رژیم به رودخانه یاحتمال گشتازالزم برای ب

 ۀ ویدر. اسوت یالزامو ،مخورب آن یامودهایاز پ یریجلوگ

 باالدست انیجر طیمناسب در کنترل شرا  یانهیگز یکشو

 در را مناسوب رشووم تووانمیاست که با عملکرد آن  ریآبگ

 . کرد جادیا پمپاژ م ل

 در رییوتغ یشونهادیپ یبخشروش ع ج ،مطالعه نیا در

 آموده دستهب جیرودخانه است که با توجه به نتا یتوپوگراف

  :شووندمی هادشونیپ ریومووارد ز ،یکیدرولیه یسازهیشب از

و  ریوآبگ ۀدهانو از بعود دیوبامقطع رودخانه  در را ییتغ( 1

 هانشیچ عرض( 2. ردیصور  گ یمتر 5 ۀفاصل در حداشل

 و ا یوعملحجوم  ،یریآبگ رشوم شیدر افزا ری تأتوجه به  با

 در( 3. شووود گرفتووه نظوور در کمتوور یوویاجرا یهووانووهیهز

مکوش  هنگوام درسط  آب  افتدر نظر گرفتن  ،هایطراح
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شک   بهرهبا توجه به م رونیا از. است یالزام ،(∆h) پمپ

 1تا  باال یهایدب در شودمی هیتوص کشور سط در  یبردار

)کوه  شوود افزودهمتر به حداشل ارتفاع مکش مثبت خال  

 اتو ،(Anon, 2005) ،شودیم هیمتر توص 5/0معمول  طوربه

 زیوسوط  آب ن یکواهش احتموال یبورا نوانیاطم ۀم دود

 . شود منظور

 

 يقدردان 

از منوابع آب سوازمان آب و بورس اسوتان  یبوردارمعواون م تورم حفاظوت و بهره یدهکورد مهنودد انیآشا اناز جناب

 نیوکوه در ا یافوراد گرید شمال خوزستان و ۀیناح یهاشبکه یبردارندد افشار معاون م ترم شرکت بهرهخوزستان و مه

 . شودیم یسپاسگزار اندکرده یهمکارمقاله  نیا سندگانینو باپژوهش 
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Abstract 

Agricultural water pumping stations has an important role in water conveyance and distribution, increasing 

energy and the agricultural water productivity due to its high application in most of irrigation and drainage 

networks. So incidence of any problem for these installations will cause operation problems and water 

resources losses. In this study, lack of supplying the proper elevation in the suction part of pumps, was 

identified as one of the important operational problems, which have harmful consequences such as 

disability of pumps, reducing the pumping capacity, economic losses and water users’ dissatisfaction. 

Reducing the water elevation in the pumping station occurs because of lack of attention to the hydraulic 

conditions, improper location of pumping stations and changes in the normal condition of river. Some 

problems in many cases, could be solved and be modified by the proper hydraulic methods which are 

complying with the geometric conditions of region. In this study for Veis pumping station, after simulation 

of priming hydraulic from river by SOBEK model, appropriate curative methods were proposed by change 

in the topography of the river and they were compared with in-situ corrective method. Then, influence of 

some effective hydraulic parameters on increasing of water level in pumping suction such as intake canal 

slope, distance between pumping station and intake port, water level curve changes in the pumping phase 

and changes in river flow regime were investigated. Thus the problem of pumping stations’ priming on the 

design and operation phases were evaluated and effective parameters and appropriate criteria are presented 

for the proposed corrective method.  
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