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 خالصه

یکی از مشکالت موجود در سطح شرکتهای آب و فاضالب عدم توزیع مناسب آب در شبکه های آب میی ااشید 

، استفاده نمودن از مدلهای کامپیوتری جهت شیبیه ر مواجه هستیم. در این شرایط که در ارخی از مناطق اا افت فشا

. در شرایط حاکم ار هیدرولیک جریان در شبکه های توزیع آب گسترش قاای  تیوجهی داشیته اسیت کردنسازی 

جمیع آوری  میدانی وپیمایش اعد از انجام عملیات این مقاله امنظور مدیریت اهینه شبکه توزیع آب شهر شادگان، 

و وضعیت فشار شیبکه میورد  گردیده مدل سازی Water Gemsشبکه توزیع اه کمک نرم افزار زم، الاطالعات 

اا توجه اه کمبود فشار در زون انتهایی شهر، اا مدلسازی و تحلی  خطوط پیشنهادی در نرم  اررسی قرار گرفته است.

مدل شبکه مورد مطالعه اطیور کلیی در  افزار و انجام عملیات اجرایی مناسب مشک  افت فشار منطقه مرتفع گردید.

 کیلومتر مدلسازی شد. 100دستگاه پمپ و طولی حدود  3گره مصرفی،  644لوله،  750

 

 Water Gemsمدلسازي، شبکه توزیع آب، شادگان، کلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه .1

تأمین گردد. ادیهی (مصرف کننده )مشترکدر طراحی شبکه های آب شهری، اایستی حداقلی از فشار در مح  تحوی  آب اه  

است در صورت عدم تأمین این فشار، آب در اختیار مشترک قرار نمی گیرد و سبب ایجاد نارضایتی مصرف کننده می شود. 

ارای رفع مشک  کمبود فشار در شبکه، نخستین گام آن است که نقاط دارای کمبود فشار در شبکه شناسایی شوند. انااراین نیاز 

این نقاط را شناسایی کرده و اه شیوه های مناسب نسبت اه رفع مشک  کمبود فشار آن ها اقدام   ت تا از طریق شبیه سازی،اس

 ]1[.دنمو

30 mm 



 

در طی سالیان اخیر اا توجه اه وسعت شبکه های توزیع آب شهری، اهره ارداران از شبکه همواره اه دنبال روش های 

اا استفاده از تحلی  و شناخت وضع موجود اه تصمیم گیری در رااطه اا چگونگی کنترل تحلیلی مناسب از شبکه اوده اند تا 

شبکه اقدام نمایند. همزمان اا رشد صنعت کامپیوتر و نرم افزار های ارائه شده در این صنعت که اه ارائه روش های جمع آوری، 

ر شده است، طراحان و اهره ارداران از شبکه های توزیع پردازش، ذخیره سازی آمار و اطالعات و در نهایت استفاده از آنها منج

آب نیز از این نرم افزارها جهت شناسایی وضعیت موجود و پیش اینی وضعیت آینده و مدیریت شبکه های توزیع استفاده نموده 

 ]2[اند.

 Water Gems  این  ااشد.یک نرم افزار قدرتمند ارای شبیه سازی و مدل کردن شبکه های پیچیده آارسانی می

 Water Gems می تواند شبکه را اصورت پایا)حالت ثاات( و یا حالت پویا)پریود گسترده( شبیه سازی نماید.ر  نرم افزا

چگونگی پخش یک ماده در شبکه مانند کلر ااقی مانده ،  همچنین توانایی شبیه سازی کیفیت آب در دوره های زمانی دلخواه ،

 ]3[ی فشار آب ارای حالت آتش نشانی و دریافت اطالعات از سایر نرم افزارها را دارد.رهگیری آب ، سن آب ، شبیه ساز

،  Water GEMSاا استفاده از نرم افزار مدل سازی شبکه شهر شادگانآب  توزیع در این پژوهش اه ارزیاای شبکه

 ه است.خته شدجهت شناسایی نقاط دارای کمبود فشار و ارائه راهکارهای مناسب جهت اصالح آن ها پردا

 

 معرفی شهر شادگان .2
کیلومتری جنوب اهواز قرار دارد. الندی این شهر از  108کیلومتر مراع مساحت در  9/5شهر شادگان مرکز شهرستان شادگان اا 

مشترک می ااشد.  14500نفر دارای  58320این شهر اا جمعیتی االغ ار .است متر و آب و هوای آن گرم و مرطوب 5سطح دریا 

کیلومتر، جنس غالب  130شبکه توزیع آب شهر شادگان از نوع پمپاژ مستقیم اوده و شبکه ای شاخه ای است که اا طولی معادل 

متر  10و متوسط فشار شبکه  m3/h 1100لوله های آن را آزاست سیمانی تشکی  می دهد .متوسط دای ورودی اه شبکه توزیع

ز شهر، شبکه توزیع اه سه زون اصلی تقسیم شده است که اوسیله شیرآالت، دای هر می ااشد. اا توجه اه وجود دو نهر عبوری ا

 منطقه قاا  کنترل می ااشد.

 

 روش کار .3
اه منظور ترسیم لوله ها در نرم افزار دو راه وجود دارد: ترسیم خطوط اه صورت دستی،که در این صورت جنس و قطر را در 

نماییم و یا انتقال خطوط از شبکه ترسیم شده در نرم افزار اتوکد اه واترجیمز که می توان در هنگام ترسیم خطوط مشخص می 

 زمان جااه جایی جنس و قطر مورد نظر را ارای لوله تعریف نمود.

تحلی  هیدرولیکی، شام  یافتن پارامترهای مجهول مراوط اه خط لوله و گره های شبکه اا استفاده از اطالعات اولیه 

اه گره ها و لوله ها می شود. درصورتی که روش تحلی  از دقت خوای ارخوردار ااشد، نتایج حاص  از آن اه مطالعات  مراوط

میدانی شبکه نزدیکتر خواهد شد و در اراار عوام  مختلف مکانیکی و هیدرولیکی اه خوای پاسخگو می ااشد. روش تحلی  

ل ترین روش تحلی  شبکه است. این روش اا فرض ثاات اودن تقاضاها و ( اولین و متداوDDSMشبکه مبتنی ار تقاضای ثاات)

 ]4[صرف نظر از مقدار فشار در گره ها استوار است.

30 mm 



 
 

 

دای  1 ادین منظور اا استفاده از دستگاه دای سنج پرتاا  دای ورودی هر زون اندازه گیری شده ومطااق جدول شماره

 ادون( اصورناپایدار شبکه تحلی  و شبکه در مصرف نوسانات اه توجه ااهمچنین  هر گره مشخص و در ارنامه وارد گردید.

 ایشترین که اود این این حالت از استفاده شد. دلی  گرفته نظر در شبکه در مصرف روزانه حداکثر حالت )زمان فاکتور لحاظ

 می محسوب شبکه حالت تریناحرانی  و شود می ظاهر شرایطی چنین در نامطلوب فشار و شرایط افت نظیر شبکه مشکالت

 شود.

 اطور کلی مراح  مدلسازی اه شرح ذی  صورت پذیرفته است:

 تهیه نقشه اتوکدی از وضعیت موجود معاار و شبکه توزیع -1

 انتقال نقشه خام شهر اه عنوان پس زمینه اه واترجیمز -2

 انتقال لوله ها از نرم افزار اتوکد اه واترجیمز اراساس قطر و جنس -3

 اررسی و اصالح مشخصات لوله ها از جمله قطر، جنس و طول -4

 وارد نمودن مصرف گره ها اا توجه اه زون اندی شهر و دای سنجی آب ورودی اه هر زون -5

 اجرا نمودن ارنامه و اررسی نتایج)فشار گره ها( اا واقعیت -6

 کالیبره نمودن ارنامه -7

 

 دبی گره هانتایج حاصل از دبی سنجی و تعیین  -1جدول 

 (m3/h)دای هر گره تعداد گره ایجاد شده در زون (m3/h)دای ورودی اه زون تعداد مشترک نام زون
1 5400 740 368 2.01 

2 2480 350 176 1.98 

3 1570 180 100 1.80 

 

عملیات فشارسنجی پس از اجرای اولیه، جهت افزایش دقت، کالیبراسیون مدل اا استفاده از مقایسه فشار قرائت شده از 

 .2و جدول  1میدانی و نتایج حاص  از مدل انجام گرفته و پس از انجام اصالحات مجدداً ارنامه اجرا گردید، شک  



 

 موقعیت نقاط فشارسنجی – 1شکل                                            

 

 

 از اجراي برنامهنتایج حاصل از عملیات فشارسنجی و فشار حاصل  -2جدول 

 (mفشار حاص  از اجرای ارنامه) (mفشار حاص  از فشار سنج) کد مح 

P1 19 18 

P2 12 10 

P3 15 15 

P4 12 11 

P5 14 13 

P6 13 14 

P7 10 8 

P8 17 17 

P9 1 1 

P10 12 11 

 

30 mm 



 
 

 

کیلومتر  100حدود دستگاه پمپ و طولی  3گره مصرفی،  644لوله،  750در مدل شبکه مورد مطالعه اطور کلی 

 مدلسازی شد.

 تحلیل داده ها .4
، مشخص گردید ایشترین افت فشار مراوط اه زون سه شبکه می ااشد 2پس از مدلسازی شبکه توزیع اراساس فشار مطااق شک 

 می اود. که اررسی های میدانی نیز موید این موضوع اود زیرا این منطقه در تااستان اا کمبود فشار شبکه مواجه

 

 مدل اولیه شبکه توزیع شهر شادگان)وضعیت فشار شبکه( – 2شکل 

 

اا توجه اه اررسی صورت گرفته، شاخه ای اودن شبکه توزیع شهر)تغییرات فشار در این شبکه ها عمدتاً خطی و اا  

م.م(   200کیلومتر اا قطر کم) 3طول حدود توجه اه میزان افت های اصلی و جزیی است( و طوالنی اودن خط آارسان منطقه اه 

 دالی  کم فشاری زون سوم معرفی شدند که امنظور رفع این مشک  دو سناریو پیشنهاد گردید:

 

 

 

 

30 mm 

30 mm 



 

 .3متر در مسیر خط فعلی، شک  500م.م پلی اتیلن اه طول حدود  250سناریوی اول: اجرای خط لوله  -1

  

 م.م 250اجراي خط با شبکه  سازيمدل  – 3شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

30 mm 



 
 

 

 .4م.م پلی اتیلن اه طول حدود یک کیلومتر از خط خروجی تاسیسات، شک  400سناریوی دوم: اجرای خط لوله  -2

 

 م.م 400سازي شبکه با اجراي خط مدل  – 4شکل 

 

تاثیر مطلوب تری ار وضعیت فشار  اا اجرای هر دو طر ح در ارنامه و مشاهده نتایج آن مشخص گردید سناریوی دوم

م.م پلی اتیلن از  400شبکه دارد، لذا اا توجه اه  فعال اودن طرح اصالح شبکه در منطقه اا هماهنگی مشاور طرح اجرای خط 

 خط خروجی تاسیسات در دستور کار پیمانکار قرار گرفت.

 

 نتیجه گیري .5
که منجر اه شناخت نفاط کم فشار    Water GEMSاا توجه اه تحلی  شبکه توزیع آب شهر شادگان اه کمک نرم افزار 

گردید، پس از اجرای سناریوی دوم، فشار شبکه در زون سوم افزایش یافته و ضمن ااال رفتن رضایت مشترکین، یکنواختی فشار 

 در شبکه را ادنبال داشت.

 

 

 
 

30 mm 

30 mm 



 

 پیشنهادات .6

  اهره ارداری از شبکه های  زمان کاارد شبیه سازی در کارهای گوناگون، نیاز اه مدلسازی دراا توجه اه نقش و

 توزیع آب امری ضروری می ااشد.

 ی ارای انتخاب گزینه مناسب تهیه مدل مناسب از شبکه های توزیع آب می تواند عالوه ار سهولت در تصمیم گیر

 ی جلوگیری می نماید.از ایجاد هزینه های اضافاجرا، 

  شبیه سازی کیفیت آب در دوره های زمانی دلخواه ، چگونگی پخش یک ماده از مدل ادست آمده می توان ارای

اا وارد در شبکه مانند کلر ااقی مانده ، رهگیری آب ، سن آب ، شبیه سازی فشار آب ارای حالت آتش نشانی 

 کردن اطالعات الزم نیز استفاده نمود.

 مراجع .7
ی شهرستان آغاجاری(، )مطالعه مورد Water Gems(،ارزیاای شبکه های آب شهری اا نرم افزار 1391عتیق، م ) .1

 پایان نامه، دولتی، وزرات علوم، تحقیقات، فناوری. دانشگاه شهید چمران، اهواز.

موردی شبکه توزیع کالیبراسیون مدل شبکه های توزیع آب شهری)اا مطالعه (، 1388الساداتی، س.قدیانی، م)صدر .2

 .تهران، سومین همایش ملی آب و فاضالب(، شهر یزد

انتشارات واحد نشر و امور فنی  -"، Water Gemsآموزش کاراردی نرم افزار  "(.1387ی، ع. میسمی، ح)نظر .3

 مرکز ملی مقاوم سازی ایران.

مدیریت هوشمند فشار و کاهش نشت شبکه های آارسانی در محیط  ،)1139(جهانگیر، ع   .اارانی، غ .م ،جهانگیر .4

Water Gems، 1392پاییز  ،شماره سیزدهم ،سال چهارم ،فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آایاری و آب. 

 


