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 خالصه

 1960ی زمین به آب سالم دسترسی ندارند. مصرر  آب از سرا  سر کره میلیارد نفر در سرتا 1/1امروزه در حدود 

 یکپرارگ یتر مناسر  یابیبه منظور ارز .جهان با بحران آب روبرو هستندشش برابر افزایش یافته و دو سوم  مردم 

اقل در زمان مرورر و بره حرد ییبا پاسخ و یاحتمال یهااز نقصان یریجلوگ یبرا نیآب و همچن عیتوز یهاستمیس

از  یمهم جزء  هاشبکهاین  .رندیگیهوشمند مورد استفاده قرار م یهاها، شبکهنقصان نیا یاقتصاد راتیرساندن تار

و عملکررد  اتیرعمل یسراز نرهیبه یبا استفاده از اطالعرات در زمران واق رشده که قادرند  شبکه آب محسوب کی

 لیرو تحل هیرو تجز یهوشرمند برا جمرع آور یهاسرتمیس .دهدیانجام م را یتیشبکه، حفظ آب و حل مشکالت امن

 یازهاین نطوریو هم یانرژ یها نهیمنطقه، هز میآب و هوا و اقل تیآب، وض  تیفیآب و ک یتقاضا رینظ ییهاداده

 یدر زمان واق  یساز نهیشبکه و به ی، و مدلسازGIS شرفته،یپ لیو تحل هیدر اتاق کنتر  با استفاده از تجز یاتیعمل

در ایرن  دهند.  وندیرا به عملکرد شبکه آب پ یدر زمان واق  یریگمیتصم نشیرا فراهم کرده تا اپراتورها ب یکانام

ها ها و اب راد مرورد طراحری ایرن شربکههای هوشرمند، ییرهبه بررسی مزایا و م ای  و لزوم بکرارگیری شربکهمقاله 

 شود.  پرداخته می

 

 

 .آوری فاضالبآب، شبکه جمع شبکه هوشمند، شبکه توزیع کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمه .1

 
آب کمبود رود که این میزان در مناطقی که با های توزیع آب در سرتاسر جهان به هدر میمیلیارد گالن آب در شبکه 5/8ساینه 

های داخرل شربکهدرصرد از آب آشرامیدنی تصرفیه شرده و پمپراژ شرده در  20. ساینه بیش از آیدروبرو هستند بیشتر به گشم می

 5میلیرارد دیر باشرد. کراهش  10شرود در حردود توزیع قبل از رسیدن به دست مصر  کننده به هردر رفتره کره تخمرین زده می

ها را کرم میلیارد دیر از هزینره 5/4 تواند سالیانه در حدودها میدرصدی در میزان خرابی 10اهش درصدی از نشت و همچنین ک

 .[1]ها را کاهش دهد میلیارد دیر در سا  از هزینه 2/5تواند در حدود های مدیریتی جدید و پویا میکند. استفاده از سیستم

شرامل ن هرداری و ت میرر های مردیریتی ، ت یین اولویتصورت پیوسته و از راه دوربکه بنظارت و شناسایی مشکالت ش

حفرظ  بره منظرورت ارسالی، ت یین ضوابط و قوانین مربوطه صورت پیوسته با در نظر گرفتن تمام جوان  توسط اطالعاهتجهیزات ب

کنندگان در ارتباط با ال روی صرحیم مصرر  برا کیفیت منابع آبی بصورت مطمئن و شفا  و همچنین آگاهی بخشی به مصر 

 باشد.    های یک شبکه هوشمند آب میشود، از جمله ویژگیتوجه به اطالعاتی که در اختیار آنها قرار داده می

 :[2]یی است که شبکه را قادر ساخته تا ای کامل از محصویت، راه حل ها و سیستم هاشبکه هوشمند آب مجموعه

 پذیر باشد. نظارت و تشخیص مشکالت از راه دور امکان 

  .اولویت بندی پیش یرانه و مدیریت در ن هداری در آن وجود داشته باشد 

 های آماری استخراج شده در آن ممکن باشد. کنتر  از راه دور و بهینه سازی شبکه با استفاده از داده 

  وهای اسرتفاده از آب مجهرز کنندگان را به اطالعات و ابزارهای یزم برای انتخاب آگاهانه درباره رفتارها و المصر 

 نماید. 

تر منجررر برره ارزیررابی مناسرر  آنهرااسررتفاده از لفرری برروده کرره هررای هوشررمند تلفیفرری از بکررارگیری ابزارهرای مختشربکه

های احتمالی با پاسخ ویی در زمان مورر و همچنرین بره حرداقل رسراندن های توزیع آب، جلوگیری از نقصانیکپارگ ی سیستم

 د:شوبندی میهای هوشمند در گارگوب سه بخش زیر دستهبررسی شبکهشود. می هاتاریرات اقتصادی این نقصان

 های هوشمند. مزایا و م ای  شبکه1

 های هوشمندهای مختلف و طراحی شبکه. ییه2

 های هوشمند. لزوم بکارگیری شبکه3

 در این مقاله س ی بر آن است که سه بخش بای بطور مقتضی مورد بررسی قرار گیرد.

 

 های هوشمندمزایا و معایب شبکه .2
 

باشد اما بازگشرت سررمایه بصرورت کراهش گذاری اولیه باییی مینیازمند سرمایههای هوشمند اگرگه استفاده از شبکه

پذیری بای را مریها، کنتر  کیفیت و ان طا ت، کاهش خرابیهای ت میرات اساسی خواهد بود. کاهش نشت، کاهش تلفاهزینه

لیا، امریکا، هند، سرن اپور، اسرپانیا و ... ایرن های هوشمند دانست. بسیاری از کشورها از جمله استراهای مهم شبکهتوان از ویژگی



 
 

 

آوری فاضرالب شرهری های توزیع آب و جمرعهای هوشمند آینده سیستماند. شبکهبرداری رساندهها را به مرحله بهرهنوع سیستم

 خواهد بود. 

م منطقره، هزینرهت آب و هروا و اقلریهایی نظیر تقاضای آب و کیفیت آب، وضر یبا جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده

سرازی شربکه و بهینره، و مرد  GISهای انرژی و همینطور نیازهای عملیاتی در اتاق کنتر  با استفاده از تجزیه و تحلیل پیشررفته،

گیری در زمران واق ری را بره عملکررد های هوشمند امکانی را فراهم کرده تا اپراتورها بینش تصمیمسازی در زمان واق ی، سیستم

  [3]. ند دهندشبکه آب پیو

 

 
 های هوشمند افزاری سیستمای از محیط کار نرمنمونه – 1شکل 

 

 :[4]های هوشمند عبارت است از از شبکهاز جمله مزایای استفاده 

 کاهش تلفات آب  

  کارآیی تشخیص مناس  

  کنندگانافزایش دسترسی به آب برای مصر  

 های ناخواستهپیش یری از خسارت  

 داشتن بینش بهتر نسبت به شبکه  

 برداریسازی بهرهبهینه  

 جویی در مصر  انرژیصرفه  

 افزایش رضایت مشتریان  

30 mm 



 

 هاریزی برای بهسازی لولهبرنامه  

 کاهش ریسک 

  توازن در منابع تولید، مخازن ذخیره و شبکه توزیع 

 های پدافند غیرعاملسازی استراتژیپیاده 

 :[4] باشند که از جمله مهمترین آنها عبارتند ازهای متنوعی میقابلیتهای هوشمند دارای شبکه

 کنتر  و روشن و خاموش کردن الکتروپمپ توسط سیستم مرکزی از راه دور توسط افراد ت ریف شده در سیستم 

 کنتر  سطم مخزن به صورت اتوماتیک جهت جلوگیری از سرریز یا خالی شدن مخزن 

 به همراه هشدار مربوطه اعالم خاموش شدن الکتروپمپ 

 ای و میزان آب تولید شده توسط کنتور مغناطیسیگیری و ارسا  مقدار دبی لحظهاندازه 

 گیری و ارسا  میزان فشار خط پمپاژ و ت یین نقاط بحرانی خط انتقا  و شبکه توزیعاندازه 

 نسیل، کدورت، گیری و ارسا  پارامترهای کیفی نظیر کلر باقیمانده، دما، اختال  پتااندازهpH  وEC 

 ... و 

 :[4] عبارتند از شده است. این م ای مانع از اجرای سریع آنها  کهها دارای م ایبی نیز بوده این سیستم

 گذاریهزینه بایی سرمایه 

 ی قبلیاههای کاربری و عدم انطباق با سیستممحدودیت 

 های دولتی و خصوصیعدم وجود حمایت 

 کاربرپسندحل یکپارگه فقدان یک راه 

 های هوشمند و مقاومت در برابر استفاده از آنهاآگاه نبودن مردم نسبت به سیستم 

 .[5]دهد را نشان میهای هوشمند های سنتی انتقا  و توزیع آب و شبکهمقایسه شبکه نتایج 1جدو  

 

 های هوشمندهای مختلف و طراحی شبکهالیه .3
 

باشررد کرره انتخرراب افررزاری میافزاری و نرمها نیازمنررد امکانررات سررختهای هوشررمند هماننررد بسرریاری از سیسررتمشرربکه

هوشمندانه هر یک از امکانات مطروحه موجبات سهولت کار، دقت بای، کاهش پروسه محاسبات و گزارشات و بای بردن درجره 

 :[4] ها عبارتند ازباشد که این ییههای مختلفی مییک شبکه هوشمند دارای ییهگردد. اعتماد سیستم می

 شبکه می باشد.  GISییه فیزیکی که در بر گیرنده اطالعات کلی شبکه و   .1

گیری جریان، فشار، دما، کیفیرت آب، شریرهای کنترلری های اندازهگیری که شامل دست اهابزارهای کنتر  و اندازه  .2

 باشند. گیری سطم مخازن میاندازه



 
 

 

 AMR2و  AMI1های ها، یگرهررا و سیسررتمدهنرردهآوری اطالعررات و ارتباطررات کره شررامل انتقا زارهرای جمررعاب  .3

 باشند. می

 باشد. ها که شامل بررسی جریان شبانه و باینسینگ آب میابزارهای نمایش و مدیریت داده  .4

 باشد. ای و اتخاذ تصمیم میای لحظهها و تجزیه و تحلیل آنها که دارای دو مرحله ت یین هشدار و خطبررسی داده  .5

 

 های هوشمندهای سنتی انتقال و توزیع آب و شبکهمقایسه شبکه -1جدول 
 های هوشمندشبکه های سنتی انتقا  و توزیع آبشبکه 

مدیریت فشار کمتر از حد مطلوب است گرا  سازی مصر  انرژیبهینه

 هایی در اطالعات ارسا  شدهکه محدودیت

 .وجو دارد

کاهش اررات ردپای کربن )حرکت به سمت 

محیط زیست سبز(، افزایش کارآمدی منابع 

 و حذ  منابع طبی ی

 هزینه انرژی کمتر

 افزایش طو  عمر تجهیزات

ت امل با مشتری عمدتا با شروع شکایت و  ت امل مشتری

ابراز نارضایتی همراه بوده که از طریق تلفن، 

 باشد.سایت و ابزارهای ارتباطی می

رسانی به مشتریان با استفاده از سرویس

ای بهبود رسانی لحظههای اطالعسیستم

 یابد.می

تواند به عنوان منب ی از ت امل با مشتری می

 اطالعات باشد.

تشویق مشتریان به استفاده از ال وی مصر  

 مناس 

 گیری از کیفیت آبنمونه مدیریت کیفیت آب

 آنالیز برایروز زمان مورد نیاز  2الی  1

مشکالت کیفیت آب عمدتا همراه با بیماری 

 شود.در سطم شهر بیان می

 گیریجای نمونههای بپایش پیوسته و لحظه

 ای کیفیت آبهای لحظهنتایج و جواب

تشخیص و پشتیبانی از طیف وسی ی از 

 اتفاقات درون شبکه

داخل شبکه برای مدت  کهای کوگنشت مدیریت نشت

یابی نبودند یا زمان بسیار طوینی قابل نشت

 هدررفت طوینی داشتند.

عمدتا توسط مشتریان به  هارابیخ

 .شودمیرسانی دهنده اطالعارائههای شرکت

تر نشت و خرابی در داخل یابی سریعمکان

 شبکه

 کاهش میزان خسارت به علت هدررفت آب

 مشتریانافزایش میزان رضایت 

 کاهش میزان هدررفت آب

های آوری اطالعات و استفاده از مد جمع

 بینی جهت ت یین نقاط نشت در شبکهپیش

                                                 
1 Advanced Metering Infrastructure 

2 Automatic meter reading 



 

 

 :[4] هایی که در یک شبکه هوشمند وجود دارد طراحی یک شبکه هوشمند نیز به شرح زیر استبا توجه به ییه

 اقتصادی و ... طراحی  ییه مدیریتی نظیر تصمیات کالن تامین آب، مالحظات 

 ... طراحی ییه کنتر  شبکه نظیر کنتر  کلیه تاسیسات بایدستی و منابع تامین آب و 

 ها و ...های پمپاژ، مجموعه گاهطراحی ییه کنتر  فیلد نظیر ایست اه 

 افزاری شامل سنسورها و عمل رها سخت طراحی ییه 

 

 های هوشمندیری شبکهلزوم بکارگ .4
 

کند . بدین منظور موارد زیرر را سازی آن به روشنی نمود پیدا میهای هوشمند لزوم پیادهبا توجه به مزایا و م ای  شبکه

 :[6] های هوشمند آب در سیستم جامع مدیریت آب شهری برشمردسازی شبکهتوان به عنوان موارد یزم جهت پیادهمی

 یه اجزا شبکهی اطالعات کلداشتن سیستمی جامع دربردارنده 

 رسانی تغییرات هیدرولیکی و کیفی شبکهدر بروز متری امکان ارتباط خودکار با واحدهای تله 

  های اجرایی و کاهش زمان پروسه ت میر و ن هداریکاهش هزینه 

 خاذ تصمیم و ارائه راهکار مناس یافتن انش ابات غیرمجاز توسط سیستم و ات 

  در بر داشتن فاکتورهای مت ار  مختلف در سیستم نظیر مدیریت مصر ، آب بحساب نیامده، ن هرداری

از شربکه و کارآمردی بیشرتر شربکه پیش یرانه، مدیریت صدور قبوض آب که منجر به ارائه دیردی جرامع 

 گردد. می

های ر علرل لرزوم بکرارگیری شربکهاز دی ر .باشردمی 2جردو  های هوشمند نیز به شررح از جمله موارد استفاده سیستم

دانست که در ادامه به آنهرا اشراره  های فاضالبشبکهو هوشمندسازی   های آب زیرزمینیت اد  بخشی سفرهتوان هوشمند را می

 شده است:

 

 های زیرزمینیهای هوشمند در سفره آبسیستم 

 صورت گرفته و بایرد برا جردیت بیشرتری دنبرا های آب زیرزمینی از جمله اقداماتی که در راستای ت اد  بخشی سفره

برداران منابع آب زیرزمینری اسرت. اهمیرت نصر  وسرایل انردازهگیری و تحویل حجمی آب برای بهرهشود نص  وسایل اندازه

 ریزی درسرت در کوتراه مردت، میران مردت و بلنردکه یزمه هرگونه برنامره گیری در تهیه و ارائه آمار و اطالعات مصار  آبی

های آینرده گیریلزوم دریافت اطالعات و ارقام صحیم و قابل اتکا که بتواند مبنای تصمیم باشد. دت در خصوص منابع آبی میم

ای مد نظر قرار گرفته و ضرمن رفرع موانرع و نرواقص موجرود، در بهبرود به عنوان اقدامی پایه کند که این امرقرارگیرد، اقتضاء می

 های هوشمند استفاده نمود.توان از شبکهود که به این منظور میروزافزون کارایی آن اقدام ش

 :[3] باشدهای زیرزمینی به شرح زیر میهای هوشمند در ارتباط با آببطور خالصه اهدا  استفاده از سیستم

 گیری حجم آب برداشت شده توسط بهره برداران از منابع آب و جلوگیری از هرگونه برداشت غیرمجازاندازه –



 
 

 

ریزیِ متکی بر اطالعات بدست آمده از قرائت کنتورها و حجم ایجاد ت اد  بین منابع و مصار  آب زیرزمینی با برنامه –

 برداری از منابع آببهره

جو و ارایره بره شررکت آب و فاضرالب  تهیه لیست بهره برداران دارای اضافه برداشت ازمنابع آب و بهره برداران صرفه –

مدیریتی در راستای نهادینه کردن فرهنگ صحیم و بهینه مصر  آب از یک طر  و ایجراد های برای اتخاذ تصمیم

 ت اد  بین منابع و مصار  آب از طر  دی ر.

 های کشور به ابزار اندازگیری هوشمند با مشخصات سخت افزاری و نرم افزاری.تجهیز کلیه گاه  –

 

 های هوشمندموارد استفاده سیستم -2جدول 
 مورد مصر  اررات غیرمستقیم رات مستقیمار نوع تجهیزات

کاهش تلفات آب، بهبود  کنتور هوشمند

کیفیت آب، کاهش اررات 

ناشی از حوادث و 

 خشکسالی

های گام به گام کنتر  آزمون کاهش مصر  انرژی

 نشت و مدیریت فشار

 هاایزویسیون کردن آیینده کاهش مصر  انرژی بهبود کیفیت آب سنسور آیینده

کاهش اررات ناشی از  سنسور سیل

 حوادث

 مدیریت هوشمند سیل -

کاهش تلفات آب و بهبود  شیرآیت هوشمند

 کیفیت آب

های گام به گام کنتر  آزمون کاهش مصر  انرژی

نشت و مدیریت فشار، 

ها، ایزویسیون کردن آیینده

 مدیریت هوشمند سیل

کاهش مصر  انرژی و  های هوشمندپمپ

 کاهش حوادث

مدیریت هوشمند فشار و  -

 مدیریت هوشمند سیل

 

 های هوشمند فاضالبشبکه 

تحلیلری و تصرمیم ای جامع از ابزارهایهای هوشمند فاضالب مجهز به اپراتورهای اتاق کنتر  بوده که با مجموعهشبکه

هرای حرد جریان گرا مجموعه را هدایت کرده و برای کمرک بره مردیریت و کراهش خطررات و اخرتالیت بریش ازگیری عمل

ها گیررد. ایرن سیسرتمفاضالب و بایزدگی آنها و همچنین جلروگیری از آلرودگی منرابع آب آشرامیدنی مرورد اسرتفاده قررار مری

ایرن  دهنرد کرهتر انجرام مریهرای بسریار پیشررفتهتریزی و طراحی اولیه ترا قابلیاز برنامه های فاضالب م مولی رامدلسازی شبکه

های اجتنراب کامل شبکه، پیش بینی وض یت جریان، مردیریت ت میرر و ن هرداری، شناسرایی سریالبز نظارت ها عبارتند اقابلیت

، کنتر  عملیاتی بهینه در زمان واق ی و پاسخ اضطراری بره وقروع هاهن ام، جای زینی/ بهسازی لولهناپذیر و هشدار آلودگی زود 

 . [7] هااجتناب ناپذیر سیالب



 

توانند اقدامات پیش یرانه مورر را ارزیابی و اجرا کرده و تبدیل به نیرروی ها میم به این تواناییاپراتورهای فاضالب مسل

 وری، انطباق قانونی و برنامه ریزی مالی شوند.اصلی برای بهبود سیستم، افزایش بهره

 

 گیرینتیجه .5
 

ها پرداختره شرد. سرازی ایرن سیسرتمهای هوشمند به بررسی مزایا و م ای  آنها و لرزوم پیادهدر این مقاله با م رفی شبکه

گونره نتیجرهتوان اینرفت. در نهایت میطراحی آنها نیز مورد بررسی قرار گهای مختلف یک شبکه هوشمند و اب اد همچنین ییه

تروان مردیریت بهن رام کلیره و با داشتن اطالعات جام ی از کلیه اجزای شبکه مریی هوشمند هاکه با استفاده از شبکهکرد گیری 

هرا و یرا ها، افزایش تقاضا و مصر  در گرهحایت اضطراری در شبکه مانند ایجاد نشت، خالی شدن مخازن، خاموش شدن پمپ

 باشد. های توزیع آب شهری میتمکه یزمه یک مدیریت پویا در سیس انجام دادبصورت کارآمدی را  ،نواحی خاص
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