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 خالصه

بخش  کاهش آب بدون درآمد ودر یآب شهررشت در راستا ساتینقاط نشت در تاس نییحاضر بمنظور تع قیتحق

 یارتبااط مکاان جاادیابااار ا یرمکاانیو غ یمکاان یداده هاا نیرابطه ب قیتحق نیآن انجام شد. درا یهدر رفت واقع

آن را  تیمرکب( و کم ایارتباط )ساده  وععارضه مورد نظر ن یعارضه به داده مرتبط به هدررفت آب است.لذا برا

 با توجه باینکه .دیبه نقاط نشت فراهم گرد ین دسترسروش امکا نیمدل هیدرولیکی مکان مبنا مشخص کرده و با ا

مدل   نیا یآن ، امکان فراخوان یمربوط به مدل محاسباتی انتقال سیاالت تحت فشار و مدل مکان مبنا جیمقایسه نتا

حاضار  قیادر تحق نیبناابرا موضع نشت را تشریح نموده است.  نییبا هدف تع شرفتهیپ یمرکب در نرم افاارها یها

ودر  GISهیدرولیکی آب بدون درآمد درقالب تحلیل هدر رفت در انطباق باا سیساتم اعالعاات مکاان مبناا مدل 

 نیاا جاهینت ه وشد فیتعر ArcGIS9-ArcMap9.3 نرم افاار تحت مدیریت HAMMER7محیط نرم افاار 

 آب است. یکاهش هدر رفت واقع قیتحق

 

 بنا ،  هدررفت آب ،  مدل هیدرولیکی.آب بدون درآمد، سیستم اطالعات مکان مکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه-۱

                     : عبارتست از مورد نیازدراین خصوصو نوع نرم افاار آب بدون درآمد انتخاب مدل هیدرولیکی ندیفرآ

 .هاینه نرم افااری، و نیازهای سخت افااری ، شبیه سازی داده های و خصوصیات و مشخصات آب، و کیفی آنالیا هیدرولیکی



 

آب شامل ، اعالعات مربوط به لوله ها،  شیرآالت ، پمپها ، گره ها ،  ساتیمورد نیاز در تهیه مدل هیدرولیکی تاس اعالعات

وضعیت بهره برداری،  مصارف و نیازهای آبی ، نوسانات مصرف و الگوهای مصرف آب در شهر و ضریب تلفات است. از اینرو 

 یاعالعات نقشه ا تهیه ساتیاز تاس ینخست در بهره برداری علم گام.ردیگ یقرار م توجهمورد نیا اعالعات کمی مورد نیاز مدلسازی

اعالعات نقشه  یروز رسانه باست. با توجه به حجم گسترده اعالعات بهره برداری،ضمن  GIS مکان مبنادر قالب سیستم اعالعات 

 الزمست در ابتدا بنابرایناز آن استخراج نمود.  ممکن داقل زمانرا در ح یمتفاوت یتوان داده ها یم GIS در قالب ساتیتاس یا

بر روی این  ساتیتاساست تغییرات بعدی بوجود آمده در  ضروریاسکن و ادیت شده و الیه بندی گردند. ضمنا  ساتیتاس ینقشه ها

 :  [1]ت عمدتا شامل موارد زیر استنقشه ها منعکس شود تا به مرور زمان کارایی خود را از دست ندهند. اجاا تأسیسات و تجهیاا

با دقت به روز گردیده و با ذکر جنس و قطر  ساتیتاس لولااه ها: در نقشه های کامپیوتری تهیه شده ، لوله های موجود در •

 .گردند یبر روی نقشه ها منعکس م GIS در قالب

بر  GIS و کلیه شیر آالت جدید، در قالبشیرآالت: موقعیت مکانی شیرآالت اعم از شیرآالت مرئی، شیرآالت نامرئی  •

 .گردند یمنعکس م ساتیتاسروی نقشه های 

آب شهری بصورت یک تکنیک مطرح و کارا در شناخت رفتار هیدرولیکی،  ساتیروشهای آنالیا سیستم های تاس امروزه

یرش قرارگرفته است. در این راستا ، هنوز ارزیابی عرحهای اصالح و توسعه ، بهره برداری و بطور کلی غلبه بر خال اعالعاتی مورد پذ

آب شهری نشان میدهد ، وجود  ساتیتاس که تاثیر پارامترهای مختلف را در سیستم های هابهامات بسیاری در توصیف روابط پای

آب  انتقال ساتیبعنوان ابااری موثر در برآورد و ارزیابی هیدرولیکی تاس مکان مبنااز مدل مدیریت هوشمند  قیدارد.لذا این تحق

 [ .2استفاده نموده است ] آب یکاهش هدر رفت واقع جهت یشهر

 

 مدل هيدروليكي مكان مبنا معرفي-۲
 تاسیساتنقاط نشت در  ی آن بمنظورتعییندر بخش هدر رفت واقعوکاهش آب بدون درآمد  یدر راستاتحقیق حاضر 

مد نظر  GISمکان مبنا العات و منطبق بر سیستم اعالعات مبتنی برگردش سریع  اعمدل  تحقیق . دراینگردیدانجام  شهررشت آب

 تحقیق یمنتخب جهت اجرا یلوتمحدوده پا یک،به تفک SCANو   CADبرش شده در قالب  یباستناد نقشه ها قرار گرفت.

 یلوتدو نقطه از پاUTMمنتخب، مختصات یلوتمربوط به پا SCANو   CADبرش شده  هاینقشه  یشد. سپس برا یینتع

شد.  یجادا یفیو توص یاعالعات مکان یها یلدو ف یدهگرد  Georeferenceنقشه ها   یهکلShapefile یهشت شده و پس از تهبردا

و با   ArcGIS9-ArcMap9.3افاار  مدیریت نرم تحتHAMMER7تحلیل هیدرولیکی در محیط نرم افااری  یجباستناد نتا

الگردارقرائت از راه دور، مدل واقعا موجود شبکه های توزیع آب  با مدل  یهااز فلومترهاو فشار سنج  یافتیدر یتوجه به داده ها

 در کامپیوتری شامل فرآیندآمارگیری آب خط انتقال یهدر رفت واقع دراین تحقیق مدلسازی. یدگرد یبرهکال یل هیدرولیکیتحل

 تکراری روش به را معادله زیادی تعداد ددی،ع ازروشهای استفاده با کامپیوتری مدلهایمعموال  است. تاسیسات سازی شبیهفرآیند

 .کنند می حل( خطی تئوری و رافسون نیوتن روشهای) همامان بصورت یا( کراس هاردی روش)

 هدررفت و تحت تحلیل درقالبHAMMER7 افااری نرم محیط در GIS با انطباق تحقیق حاضردر هیدرولیکی مدل

 صورت ذیل اهداف به دستیابی بمنظور هیدرولیکی این مدل .دتعریف گردیArcGIS9-ArcMap9.3افاار نرم مدیریت

  .موجود تاسیسات رسانی روز به ،آب خط انتقال اصالح،تعیین مقدار و موضع نشت ،آب خط انتقال ارزیابی :عرحریای شد



 

 

 

 با باقانط یال دردر س یانتشارموج فشاریل تحلاز عریق  تعیین مقدار و موضع نشت جهت یاضیر یلحاضرتحل یقدر تحق

GIS  استوکس،  یرناو یخط یرمعادالت غ یعدد یبکمک راه حل ها یبیبا حل معادالت تقر یندفرآ ین. ا(1-6)گرفتمد نظر قرار

 :دیگرد اجرا MOC" Method of Characteristic"بر اساس روش 
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  Finite Differences (FD)محدود تفاوتروش وMOC" Method of Characteristic"روش مشخصاتی

 میتقس کوچک تربخش    Nبه  Lلوله عول ،محاسبه روشدر این  شد. اعمالزمانی مشخص بازه  کودر ی لولهدر راستای فشار

 اختیار  شد.  زمانی مناسب برای محاسبهبازه  و (3شده)
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 ازاصطکاک صرفنظر گردید:
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 )سرعت موج ضربه(

P-فشار (N / m2) ، V- سرعت   (m / s) ، S-عول (m) ، d- لوله هر قطر  (m) ، P- ضربه موج فشار  (m)   ،  

ρ - چگالی(KG/M3)  ، C- (m / s) موج سرعت  ، g - گرانشی شتاب ثابت  (m / s2) ، Z- استاتیکی آب ارتفاع  (m) ،  

EW- (KG/M2 االستیسیته آب لمدو (  ،  E- (KG/M2) مدول االستیسیته لوله   ، t W - لوله ضخامت  (mm) 

 

 جیانت -۳
متفاوت از متناقض باشند  جنسدو  یکه دارا ای لوله وطخط یبرا لهلودر راستای فشار زمانی الزم جهت محاسبهبازه 

مانند به  ی،مرز یطاز شرا یاریمحاسبه بس water hammer ” ضربه چکشی آب  “ینامیکیمدل د یکاست. با استفاده از  یکدیگر



 

 یبرا برابر یانتخاب بازه  زمان حلهمر یندر ا یچالش اصل گردد. یچند لوله مقدور م یادر محل اتصال دو  یدست آوردن فشارو دب

برابر با   Tبه زما ن  xنسبت مسافت  یستیبا یکهبطور گردد یبر م   "MOC"خود    یتبه ماه  یهمه لوله ها است. چالش بعد

 (.  1جدول) در هر لوله باشد  Cسرعت موج ضربه

 

 Software hammer version 07.00.049.00 / نشت موضع تعیین مبنا مکان مدل : (1جدول)

Type Keyword Value 

1 Courant number Cr = 0.997 

2 Units for Flow cms 

3 Units for Head m 

4 Units for Volume m3 

5 Units for Diameter mm 

6 Units for Length m 

7 Units for Mass kg 

8 Time Increment 0.0148 

9 Number of Time Steps 339 

10 Simulation Time 5.003 

11 Wave Speed 1084 

12 Vapour Pressure -10 

13 Specific Gravity 1 

14 Number of Nodes 27 

15 Number of Pipes 26 

16 Units for Force N 

17 Volume Scale Factor 1 

18 Flow Scale Factor 1 

19 Labels Short 

20 Units for Pressure mH 

 
محاسبه  0.997  برابر با انتعدد کور مقدار یقتحقاین گردد.در  یکناد 1به عدد  یدکورانت با عددیگر،به عبارت د

 یدر زمان یهمتر بر ثان 1084از موج ضربه با سرعت  یفشار ناش ییراتثبت تغ یق ،تحق یدانیچالش در مدل م ینتر ی. جده استیدگرد

به مدل  یاز موج ضربه بعنوان ورود یفشار ناش ییراتثبت وانتقال تغ یقتحق ینشده در ا یف.در مدل مرکب تعربود یهثان 005. برابربا 

افت  ،نشتموضع  یینتعمعموال پس از  را فراهم آورد. نشتموضع  یینامکان تع ،یهثان 005.برابربا  یدر زمان ( 1)جدول مکان مبنا

 –ازفرمول هیان  یقتحقاین در  .نگ قابل محاسبه استمانی –یسباخ و شای او –ویلیاما، دارسی  –فشار در لوله ازسه فرمول هیان 

سرعت آب در هنگام  معادلهروابط پیوستگی و برنولی هدررفت با حل تعیین میاان ه و جهت دشاستفاده عراحی و تحلیل ویلیاما در 

 :(8-7)دیگردمحاسبه   ازمقطع شکستگیو دبی هدررفت آب  خروج ازمقطع شکستگی
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VV 

(m/s) سرعت آب در هنگام خروج ازمقطع شکستگی-V2 

(Bar) درصد ازکاهش فشار داخل لوله پس ازشکستگی نسبت به فشار در حالت عادی 50 حدود- ∆P 

(m/s) سرعت آب درون لوله-V1 

1000 (Kg/m^3) چگالی آب- ρ 

 (pa) فشار درون خط لوله-P1 

  
)8(,2*VAQ

              

 (m ^ 3/s) هدررفت آب ازمقطع شکستگی  یدبQ- 

(m ^ 2) سطح مقطع شکستگی-A 

دامنه معمول ضرایب زبری را برای انواع  است. ازسطح مقطع کل هر لوله درصد 5 سطح مقطع شکستگی یا منافذ ایجاد شده

  .[4-1] ه می باشداین ضرایب تنها برای لوله های نو قابل استفاد می دهد که  نشان( 2)جدول های مختلف لوله ها  و جنس

 

 
 شهررشت آب تاسیسات : (1شکل)

 

 [5-6]:    است لیشهر رشت  بشرح ذ یبرا قیتحق نیانتخاب مدل مکان مبنا در ا جینتا 

 (1)شکل ایجادسیستم هوشمند کنترل شبکه و خط انتقال آب با وارد کردن عوارض. 

  .ایجاد قابلیت ردیابی و اجرای تحلیل هیدرولیکی خط انتقال آب 



 

 
   GIS مکان مبنامدل  بستر در نشت نقاط تعیین : (2شکل) 

 
   GIS مکان مبنامدل  بستر درفشار توزیع تحلیل  : (3شکل)

 

  در فضای  خط انتقالمدلسازی شبکه و ARCGIS9.3 داده های قرائت از راه دوروسیستم مبتنی بر AMR  دبی برای

 .(2-4)شکل  (Transient flow analysis)  حادثه ناشی از ضربه قوچو و فشار

 تحت مدیریت نرم افاار  تهیه مدل هیدرولیکی مکان مبناArcGIS9-ArcMap9.3. 



 

 

 

 
 (Leakage Location)تعیین موضع نشت   محیط در خط انتقالمدلسازی : (4شکل)

 ArcGIS9-ArcMap9.3/HAMMER مدیریت تحت

 
 [7]مکان مبنا تحقیق حاضرمدل  نتایج(  b)و  Kodura & Weinerowska ( aمدل ) : مقایسه نتایج (5شکل)



 

 نشاانگر دقات Kodura & Weinerowska [7]  ات مشاابهتحقیقا مدل با نتایج نتایج تحقیق حاضرمقایسه  (5)درشکل

 ینرابطاه بااین ارزیابی مهم اهمیت توجاه باه  .[7]استدر جهان  ی آنمکان مبنا نمونه مشابه غیر مقایسه بادر مکان مبنامدل  نتایج این

باا  .لذارا اثبات می نماید (موضع نشت)عارضه به داده مرتبط به هدررفت یارتباط مکان یجاداباار ا بعنوان یرمکانیو غ یمکان یداده ها

مشاخص شاده  رابطه متقابلاین  آن یاانمرکب( و م یاعارضه مورد نظر با توجه به نوع ارتباط )ساده  یبرا حاضر یقدر تحقاین نگرش 

 :(2-4)شکل عبارتست از تحقیق حاضر ه حاصل ازنتیج بنابراین مهم ترین.یدبه نقاط نشت فراهم گرد دسترسیکان روش ام ینو با ا

  تعیین مواضع نشت(Leakage Location)  یکالس رابطه ابا استفاده از تعریف(Relationship Classes) یبرا 

 .عارضه

 

  یريگ جهينتبحث و  -۴
، امکاان  آن یمکاان مبنااط باه مادل محاساباتی انتقاال سایاالت تحات فشاار و مادل مربو یجحاضر ضمن مقایسه نتا یقتحق

باا اساتفاده  . بطوریکاه ده استنموتشریح  نشت راموضع  یینبا هدف تع یشرفتهپ یمرکب در نرم افاارها یمدل ها  ینا یفراخوان

 .یدمشخص گرد یش هدر رفت واقع، محدوده موضع نشت در بخخط انتقال  حوادث یچگال یو بررس یبراسیونکال یجاز نتا
 

 مراجع -۵
1. Hariri Asli, K. (2008).   GIS & water hammer disaster at earthquake in Rasht 

water pipeline, 3rd International Conference on Integrated Natural Disaster 

Management, Tehran university, ISSN: 1735-5540, 18-19 Feb., INDM, Tehran, 

Iran, http://www.civilica.com/Paper-INDM03-INDM03_001.html 

2. Hariri Asli, K., Aliyev, S.A. (2015). Fluid Mechanics and Heat Transfer; 

Advances Research in Nonlinear Dynamics Modeling, Simulation and Modeling 

of Two Phases Flow, Published by the Apple Academic Press, Inc., Exclusive 

worldwide distribution by CRC Press, a Taylor & Francis Group,  ISBN 978-1-

926895-82-6,  Toronto, Canada, www.AppleAcademicPress.com 
3. Hariri Asli, K. (2017). Handbook of research for fluid & solid mechanics, 

published by Apple Academic Press, Inc., Exclusive worldwide distribution by 

CRC Press, a Taylor & Francis Group, Toronto, Canada, 

www.AppleAcademicPress.com 

4. Hariri Asli, K., Nagiyev, F.B., Haghi, A.K., Aliyev, S.A. (2010). Physical and 

Numerical Modeling of Fluid Flow in Pipelines: A computational approach, 

International Journal of the Balkan Tribological Association, ISSN: 1310-4772, 

Vol.16, No 1, Sofia, Bulgaria, pp. 20-34, jbalkta@gmail.com 

5. Leon, S. A. (2007). Improved Modeling of Unsteady Free Surface, Pressurized and 

Mixed Flows in Storm-Sewer Systems, University of Illinois at Urbana-

Champaign, pp57–58. 

6. Pareta, K., Kumar, J., Pareta, U. (2012). “Landslide Hazard Zonation using 

Quantitative Methods in GIS”, International Journal of Geospatial Engineering 

and Technology, Vol. 1, No. 1, pp. 1-9. 

7. Kodura, Weinerowska. (2005).    Modeling of Water Hammer in Pipelines, p. 125-

133, warsaw. 

http://www.civilica.com/Paper-INDM03-INDM03_001.html
file:///H:/PAPER-NRWJ/www.AppleAcademicPress.com
file:///H:/PAPER-NRWJ/www.AppleAcademicPress.com
mailto:jbalkta@gmail.com

