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خالصه
درسالهای اخیر رویارویی با چالشهایی از قبیل کاهش شدید ظرفیت منابع تامین کننده ،کاهش رضایت مشترکین
به دلیل ناپایداری ارائه خدمات وازطرفی هزینه های قابل توجه تولید وانتقال آب ،باعث تغییر رویکرد مدیریتی
و توجه به مدیریت توزیع ومصرف گردیده است  .اهمیت این موضوع زمانی دو چندان خواهد شد که بدانیم
ساالنه درکشور ما حدود  30درصد ازحجم آب تولیدی بعنوان آب بدون درآمد محاسبه می گردد که حجمی
معادل  1.3میلیون مترمکعب است ،آب موردنیاز حدود  23میلیون نفر درسال!!مدیریت سنتی آبرسانی ،براساس
تجارب فردی وقائم به شخص ،با سعی وخطای زیاد ،هزینه های باال وحل مشکالت بصورت مقطعی است  .لذا
تغییر درنگرش توزیع آب بر پایه روشهای نوین باهدف کاهش حداکثری چالشهای پیش روی صنعت آب
کشور اجتناب ناپذیرمی باشد .شبکه هوشمند بعنوان تنها راهکار موجود باهدف کاهش حداکثری دخالت انسان
درامر تولید،انتقال و توزیع،تالش میکند چالشهای موجود وپیش روی صنعت آب کشور رابه حداقل برساند.
کلمات کليدي :شبكه هوشمند،تحليل هيدروليكي،آب بدون درآمد،زيرساخت اندازه گيري پيشرفته

 -1مقدمه
درمدددیریت سددنتی توزیددع آب کدده عمومددا متکددی برتجربدده افددراد ویددافتن راه حددل براسدداس سددعی وخطددا درسیسددتم
توزیددع میباشددد ،بااسددتفاده ازتجهیددزات مرسددور ماننددد شددیرهای قطددع ووصل،شددیرهای فشددار شکن،ایسددتگاههای پمژدداا وسددایر


تجهی د زات موجددود درشددبکه توزیددع سددعی مددی گددردد آب موردنیدداز مشددترکین تددامین گددردد ،کدده باتوجدده بدده گسددترده شدددن
شددبکه هددای توزیددع وعدددر امکددان راهبددری سددنتی ،حددل چالشددها ومع ددالت درایددن مدددل بدده صددورت مددوردی ومقطعددی
وباصددرف هزیندده زیدداد کدده گاهددا فقددخ بددرای مقطددع خدداس زمددانی موردنیدداز اسددت انجددار وبعددداز عبددور از آن مقطددع زمددانی
هزینه هدای انجدار شدده بددون اسدتفاده رهدا مدی گردد.ضدمن اینکده درایدن مددل بهدره بدرداری امکدان لحدا نمدودن مصدارف
سدداعتی ،روزاندده،هفتگی و ماهیان ده مشددترکین وجددود نداشددته وعمومددا تنجیمددات انجددار شددده بصددورت فصددلی خواهددد بددود.این
موضددوع باعددث ایجدداد هزیندده هددای بدداالی بهددره بددرداری بواسددطه تولیددد بددیش ازنیدداز واقعی،بدداال رفددتن حددواد واتفاقددات،
افددزایش نشددت هددای نددامرئی وزمینه،صددرف هزیندده بدداال جهددت تددامین انرای،افددزایش میددزان آب بدددون درآمددد واز همدده
مهمتددر از دسددت رفددتن منددابع آب موجددود مددی گددردد .باتوجدده بدده گزارشددهای موجددود درکشددورهای آمریکددا وکانددادا نددر
شکسددتگیوحواد

سددالیانه بددرروی شددبکه هددای اصددلی برابددر  6.8حادثدده درهددر  100کیلومترمیباشددد  [3].درحددالی کدده

درشددهری ماننددد شددیراز علددی رتددم تمددار تالشددهای انجددار شددده ایدن نددر برابددر  77حادثدده درهددر 100کیلددومتر شددبکه بددوده کدده
حدددود  11.5برابددر کشددورهای مددذکور میباشددد.یکددی ازنکددات مهددم میددزان شددناخت ایددن کشددورها ازوضددعیت شددبکه موجددود
خددود میباشددد ،درکشددورهای مددذکور از کددل شددبکه موجددود فقددخ  1.3درصددد شددبکه ازلحددا عمددر ناشددناخته اسددت وایددن
نشان از فعالیت گسترده این کشورها جهت شناخت وضعیت فعلی شبکه آب رادارد] .[3
مدددیریت هوشددمند شددبکه توزیددع برمبنددای تحلیددل هیدددرولیکی وبددا اتکددا بدده نقطدده بحرانددیو Critical
 Pointمددی توانددد باایجدداد یددا فشددار ثابددت درطددول شددبانه روز،هفتدده،ماه وسددال درشددبکه  ،شددرکت هددای مربوطدده رادر
رسددیدن بدده اهددداف مدددیریت توزیددع ومصددرف کمددا کنددد.عالوه بددراین از ملزومددات ایددن نددوع هوشددمند سددازی شددناخت
کامل فیزیا شبکه ورفتارهای هیدرولیکی آن میباشد.
 -2تعریف
ایجدداد زیرسدداختهای الزر شددامل زیرسدداختهای سددخت افزاری،نددرر افزاری،ارتبدداطی جهددت بدده حددداقل رسدداندن
دخالت انسان درمدیریت سیستم توزیع آب با رویکرد نیل به اهداف زیر راهوشمند سازی شبکه توزیع گویند:
-

مدیریت بهینه توزیع :توزیع عادالنه آب  ،کاهش قطعی آب ،جیره بندی واستفاده حداکثری ازمنابع فعلی

-

مدیریت بهینه فشار :فشار ثابت درطول شبانه روز ،توزیع عادالنه آب ،کاهش حواد ،مدیریت مصرف ونشت.

-

مدیریت حواد  :کاهش حواد ،شناسایی حواد ،کاهش عمر حادثه،کاهش زمان رفع ،مدیریت اصالح شبکه

-

مدیریت بهداشت آب :اطمینان از سالمت آب  ،مدیریت آلودگی و طرح اختالط و تزریق مواد ضد عفونی کننده.

-

مدیریت انرای :کاهش مصرف انرای ،انتخاب پمپ،افزایش راندمان،استفاده ازتوزیع ثقلی ،کاهش قیمت

-

مدیریت نشت :کاهش نشت های گزارش نشده،نامرئی وزمینه وامکان تشخیص نشت ها .

-

مدیریت مشترکین :بررسی امکان وتاثیر فروش انشعاب،شناسایی انشعاب وبرداشت تیرمجاز

-

مدیریت سرمایه وهزینه :کاهش استهالك تجهیزات،کاهش هزینه تعمیرات،کاهش قیمت تمار شده.

-

اقتصاد آب :گار برداشتن درجهت توسعه پایدار باحفظ منابع موجود ومدیریت بهینه آب دردسترس.

-

بهینه سازی ومهندسی مجدد شبکه :طراحی مجدد،اقطار بهینه،اسکلت بندی بهینه شبکه.


 -3هوشمند سازی شبکه توزیع
براسدداس تعریددا ارایدده شددده دربنددد  ،2هوشددمند سددازی شددبکه توزیددع بددارویکرد رسددیدن بدده اهددداف خدداس انجددار
می پذیرد که درتعریا ارایه شده به آنها اشاره گردید وملزومات اساسی آن نیز در 3بخش زیر بیان شد.
الددا  -ملزومددات سددخت افددزاری شددامل تجهیددزات کنترلی،اندددازه گیری،ابزاردقیددق وسددایر تجهیددزات الزر بددوده
که درشبکه نصب میگردد.
ب  -ملزومات نرر افزاری رانیز می توان در 5گروه دسته بندی کرد:
 Scadaسیسددتم کنتددرل وفرمددان مرکددزی : GIS،سیسددتم اطالعددات جغرافیددای : ERP،برنامدده ریددزی منددابع
سازمانی : AMI،زیرساخت اندازه گیری پیشرفته : Hydraulic Model ،مدل هیدرولیکی شبکه
ج -ملزومات ارتباطی نیز مرتبخ باحوزه  ITو ارسال اطالعات به روشهای مختلا میباشد.
بددا توجدده بدده هزیندده بسددیارباال،تکنولوای پیشددرفته وماهیددت مشددکالت فعلددی بهددره بددرداری ازشددبکه توزیددع آب
بایسددتی هوشددمند سددازی شددبکه درسددطوح مختلفددی انجددار پددذیرد  .درایددن مطلددب سددعی شددده باانجددار ایددن تفکیددا وتوضددی
هرسددط شددامل ملزومدددات موردنیدداز واهددداف محقدددق شددونده ،پایددده هددای اسددتفاده ازایدددن تکنولددوای درشدددرکتهای آب
وفاضالب به نحو موثری گذاشته شود.
 -1-3سطوح 3گانه هوشمند سازی
الددا -سددط اول هوشددمند سددازی  :در ایددن سددط ازهوشددمند سددازی ،پایدده وسددتون اصددلی هوشددمند سددازی شددکل
مددی گیددرد و سددطوح بعددد براسدداس ایددن سددط توسددعه مددی یابددد ،لددذا مهمتددرین بخددش هوشددمند سددازی بددوده ودقددت بدداالیی
جهددت ایجدداد سدداختارهای الزر نیدداز دارد ،مهمتددرین واساسددی تددرین نیدداز ایددن بخددش شددناخت دقیددق

و Accurate

 Recognitionوضددعیت فعلددی شددبکه توزیددع و نحددوه بهددره بددرداری ازآن مددی باشددد .منجددور ازشددناخت درایددن سددط ،
دقیددق سددازی نقشدده هددای موجددود بددرای خطددوط آبرسددانی،تحلیل هیدددرولیکی شددبکه ایجدداد شده،کالیبراسددیون شددبکه ایجدداد
شددده ونزدیددا شدددن رفتارهددای هیدددرولیکی مدددل بدده واقعیددت میباشددد .باتوجدده بدده چالشددهای زیدداد پددیش روی تحلیددل
هیدرولیکی وضعیت فعلی ،پیشنهادات زیر جهت رسیدن بهتر به اهداف تعریا شده ارایه میگردد:
-

تهیه ودقیق سازی نقشه های موجود برپایه اتوکد یا GIS

-

ورود اطالعات موجود به نرر افزارهای تحلیلی وانجار مرحله اعتبار سنجیوValidation

-

تخصددیص مصددارف و Demandگددره هدداو Nodeبراسدداس تددراکم خددالص باتوجدده بدده شددرایخ محیطددی
منطقه شامل تراکم مشترکین ومتوسخ مصرف سرانه

-

تخصیص ارتفاع گره ها ازفایلهای معتبروDEM

-

برداشت ارتفاع مخازن بصورت مجزا جهت دقیق سازی تحلیل

-

اعمال مشترکین بامصرف باال بصورت مجزا درنرر افزار

-

مجهز شدن کلیه مبادی ورودی وخروجی به فلومترهای الکترومغناطیس


-

استفاده ازمنحنی تولید جهت ایجاد الگوی مصرف مشترکینو(Pattern

-

کالیبراسیونو Calibrationمدل ایجاد شده تارسیدن به مشخصات واقعی شبکه توزیع

پددس ازحصددول اطمینددان ازعملکددرد صددحی مدددل وشددناخت رفتارهددای هیدددرولیکی شددبکه ،براسدداس محدددودیت
موجددود در نقدداط بحرانددی منطقدده وفشددار مددورد نیدداز  ،مدددل ایجدداد شددده بدده زون هددای کددوچکتر تقسددیم وتحلیددل شددبکه بددا
سددناریو هددای مختلددا انجددار مددی گددردد وبددرای توضددیحات بیشددتر بدده منبددع][2مراجعدده شددود وجانمددایی مناسددب شددیرآالت
پیشددنهادی شددامل شددیرهای فشارشددکن،کنترل فشددار وکنتددرل جریددان ونحددوه ارتبدداط آنهددا بددا نقطدده بحرانددی ونقدداط تددامین کننددده
مشددخص والگددوریتم برنامدده پیشددنهادی بددرای هددر کنتددرل گددر منصددوبه روی شددیرهای مددذکور توسددخ کارش دناس تحلیددل گددر
شددبکه ارائدده مددی گددردد .درایددن سددط ازهوشمندسددازی صددرفا یددا نقطدده بحرانددی درهددر زون مشددخص وارتبدداط سددایر المانهددا
برپایدده همددین نقطدده تعریددا مددی شددودو باتوجدده بدده اهددداف تعریددا شددده در ایددن سددط حتددی امکددان ارتبدداط محلددی المانهددای
منصددوبه وجددود داشددته ودرصددورت عدددر وجددود زیرسدداخت الزر جهددت انتقددال اطالعددات بدده مراکددز تحلیددل وتصددمیم
گیددریو، scadaمیتددوان بددا کمددا نصددب plcروی کنتددرل گرهددا شددرایخ خددود کنترلددی درشددبکه راایجدداد نمددود .اجددرای
این سط از هوشمند سازی نیازمند برنامه ریزی منابع سازمانی و ERPنمی باشد.
مددوارد رکددر شددده دربدداال ملزومددات نددرر افددزاری ایددن سددط ازهوشددمند سددازی بددوده و ملزومددات سددخت افددزاری
مددورد نیدداز دیگرشددامل مددواردی از قبیددل شددیرهای کنتددرل فشددارو، PRVشددیرهای نگهدارنددده فشددارو، PSVشددیرهای کنتددرل
جریددانو، FCVفشارسددنجهای ثبددات باامکددان ارسددال اطالعددات درقالبهددای مختلددا،کنترل گددر جهددت شددیرآالت نصددب
شددده باامکددان نصددب PLCوبرنامدده نویسددی حددداقل در 3سددط ،اینورتر ایسددتگاههای پمژددااو ...مددی باشددد .البتدده تشددخیص و
تعیددین لددوازر مددورد نیدداز برعهددده تحلیددل گددر شددبکه بددوده و ایجدداد زیرسدداخت الزر جهددت ارتبدداط بددین المانهددای نصددب شددده
باروشددهای مختلددا برعهددده کارشناسددان  ITشددرکتها خواهددد بددود .اهددداف یابخشددی ازاهددداف تعریددا شددده درقالددب
هوشددمند سددازی کدده درایددن بخددش محقددق مددی گددردد درجدددول  1بصددورت خالصدده آورده شددده اسددت .همددانطور کدده
مشدداهده میگددردد ایددن سددط ازهوشددمند سددازی علددی رتددم نداشددتن هزیندده زیدداد تددا حدددود زیددادی از اهددداف هوشددمند سددازی
رامحقق وکما زیادی درحل مشکالت پیش روی بهره برداران خواهد نمود.
ب -سددط دور هوشددمند سددازی :در ایددن سددط ازهوشددمند سددازی ،نیدداز اسددت باتوجدده بدده اهددداف تعریددا شددده
وباتکمیددل نمددودن زیرسدداختهای اجددرا شددده درسددط اول امکددان دسددتیابی بدده اهددداف مددورد نجددر راایجدداد نمود.عمددده هدددف
ایددن سددط تکمیددل اهددداف سددط قبددل خصوصددا اهددداف مددرتبخ بددا مدددیرت حددواد واتفاقددات میباشددد درایددن سددط
ازهوشددمند سددازی سددعی مددی گددردد بدداافزایش المانهددای اندددازه گیددری درزون هددای ایجدداد شددده درسددط  ،1امکددان تشددخیص
سددریع حددواد شبکه،نشددت هددای نددامرئی بزر ،انشددعابات تیددر مجدداز بددزر

وتکمیددل اهددداف دیگددر رامحقددق نمددود.

همچنددین نیدداز اسددت بددا نص دب تجهیددزات اندددازه گیددری بیشددتر ،رفتارهددای هیدددرولیکی شددبکه دقیددق تددر شددناخته شددود وایددن
رفتارهدا درشداخه هددای فرعدی نیدز منطبددق برواقعیدت موجدود درشددبکه گدردد.این سدط ازهوشددمند سدازی نیداز بدده وجدود یددا
مرکددز کنتددرل باسیسددتم هوشددمند وتحلیددل گددر داشددته و باتوجدده بدده توابددع بدسددت آمددده ازمدددل هددای هیدددرولیکی ،روابددخ
خداس بدین المانهددا برقدرار ودرزمددان عددر برقدراری ایددن روابدخ تشددخیص الزر توسدخ ندرر افددزار کنترلدی انجددار ونتدای تحلیددل
جهت بررسی به اکیژهای تعریا شده ارجاع می گردد.


جدول  :1اهداف هوشمند سازي وتحقق آنها درسطح اول
مدیریت بهینه توزیع

درحد قابل قبولی محقق می گردد.

مدیریت فشار

درحد قابل قبولی محقق می گردد.

مدیریت حواد

بخش مرتبخ با کاهش حواد بواسطه مدیریت فشار محقق می گردد.

مدیریت بهداشت

بخش مرتبخ نحوه اختالط و مبادی ورودی مواد ضدعفونی کننده محقق می گردد.

مدیریت انرای

درحد قابل قبولی محقق می گردد.

مدیریت نشت

بخش مرتبخ باکاهش نشت ها محقق می گردد.

مدیریت مشترکین

دید کلی ازمشترکین ایجاد ولی امکان استناد کامل وجود ندارد.

مدیریت سرمایه

درحد قابل قبولی محقق می گردد.

اقتصاد آب

باتوجه به اعمال مدیریت توزیع وفشار ،محقق می گردد.

بهینه سازی

محقق نمی گردد.

درایدددن سدددط باتوجددده بددده سیاسدددتها وامکاندددات شدددرکتها ،عدددالوه برنقطددده بحراندددی یکسدددری نقددداط کنترلدددی در
بخددش هددای مختلددا شددبکه مشددخص وبانصددب تجهیددزات الزر واز قبیددل فشارسددن و دبددی سددن

وبدداتعریا رابطدده بددین ایددن

نقدداط خصوصددا زمددان ،دبددی وفشددار ،امکددان تشددخیص حددواد احتمالی،نشددت هددای احتمالی،برداشددت هددای تیددر مجدداز و...
میسددر میگردد.رکددراین نکتدده ضددروری اسددت کدده حددواد گددزارش نشددده موجددود از قبددل ونشددت هددای موجددود درزمددان
کالیبراسددیون ،باتوجدده بدده تدداثیر درمدددل کددالیبره شددده درایددن سیسددتم قابددل شناسددایی نمددی باشددد.اهداف یابخشددی ازاهددداف
تعریددا شددده درقالددب هوشددمند سددازی درایددن بخددش محقددق مددی گددردد کدده درجدددول  2بصددورت خالصدده آورده شددده
اسدت .همددانطور کدده دیددده مدی شددود ایددن سددط ازهوشدمند سددازی بخددش زیددادی ازاهدداف تکمیددل نشددده سددط اول رامحقددق
مینماید.
ج -سددط سددور هوشددمند سددازی:در ایددن سددط ازهوشددمند سددازی ،نیدداز اسددت باتوجدده بدده اهددداف تعریددا شددده
وباتکمیددل نمددودن زیرسدداختهای اجددرا شددده درسددط اول ودور امکددان دسددتیابی بدده اهددداف مددورد نجددر راایجدداد نمددود  .عمددده
هدف این سدط مددیریت نشدت وکنتدرل کیفدی وبهینده سدازی میباشدد کده همزمدان بدا تحقدق آنهدا ،اهدداف قبلدی نیدز بده طدور
کامددل وبادقددت بدداال محقددق میگردد.نیدداز اولیدده ایددن سددط تطبیددق کامددل مشخصددات واقعددی شددبکه بددا مدددل هیدددرولیکی مددی
باشددد کدده خددود مسددتلزر صددرف هزیندده بسددیار بدداالیی اسددت.دراین سددط ازهوشددمند سددازی حتددی انشددعابات مشددترکین نیددز وارد
شده وزونهای تشخیصی کوچکتر شده وامکان تشخیص نشت درمحدوده کوچکتری وجود دارد.
عمده پایه های اصلی دراین فازAM I4 ، ERP 3، Gis 2،Scada1و  Hydraulic Modelمی باشد.نصب
سنسورهای اندازه گیری دراین سط روی تمامی گره های شبکه وانشعاب مشترکین انجار وتحلیل اطالعات دریافتی درسیستم

1

Supervisory control and data acquisition
Geographic information system
3
Enterprise resource planning
4
Advanced metering infrastructur
2



جدول  :2اهداف هوشمند سازي وتحقق آنها درسطح دوم
مدیریت بهینه توزیع

قبال محقق گردیده است.

مدیریت فشار

قبال محقق گردیده است.

مدیریت حواد

قسمت مربوط به تشخیص حواد محقق می گردد.

مدیریت بهداشت

دقیق تر شدن درصد اختالط

مدیریت انرای

قبال محقق گردیده است.

مدیریت نشت

تشخیص نشت های بزر

مدیریت مشترکین

امکان شناسایی برداشت های تیرمجاز قابل توجه وانشعابات تیر مجاز محقق می گردد.

مدیریت سرمایه

درسط قبل تکمیل می گردد.

اقتصاد آب

درسط قبل تکمیل می گردد.

بهینه سازی

محقق نمی گردد.

محقق می گردد.

پددردازش مرکددزی کدده عمومددا تحددت وب بددوده ودرهرشددرایطی قابددل دسددترس مددی باشددد انجددار مددی گیرد.همزمددان
اطالعددات مدددل هیدددرولیکی نیددز دردسددترس سیسددتم پددردازش مرکددزی قرارداشددته وبراسدداس تطبیددق هددر دو مدددل وبراسدداس
الگددوریتم ازقبددل معرفددی شددده ،سیسددتم پددردازش مرکددزی اقدددار بدده پددردازش اطالعددات کددرده ونتددای حاصددله برمبنددای
کدددهای اجرایددی بدده سددخت افزارهددای موجددود درشددبکه ارسددال مددی گددردد .یددا نموندده ازایددن نددوع شددبکه درشددکل  1نشددان
داده شده است .دراین سط از هوشمند سازی کلیه اهداف تعریا شده درحد باالی خود دردسترس قرار می گیرد.

شكل  :1يک نمونه شبكه هوشمند سازي شده درسطح 3



خالصدده مددوارد بحددث شددده جهددت سددطوح مختلددا هوشددمند سددازی در قالددب جددداول شددماره  3و  4ارایدده
شده است.
جدول –3وضعيت ملزومات سخت افزاري در سطوح مختلف هوشمند سازي

ملزومات سخت افزاری وکنترلی
درجه بندی نیاز  : 0 :عدم نياز
سط

ملزومات نرر افزاری

 : 10باالترين حد نياز

کنترلی

اندازه گیری

ابزاردقیق

ارتباطی

سطح1

2

2

0

2

Gis

scada

ERP

AMI

HM

*

*

سطح2

5

5

4

7

*

*

*

سطح3

10

10

10

10

*

*

*

*

*

جدول  -4وضعيت اهداف محقق شونده در سطوح هوشمند سازي (  :0عدم تحقق  : 5بهترين حالت تحقق)
مدیریت

مدیریت

توزیع

فشار

حواد

سط 1

3.5

3.5

1

1

سط 2

4.5

4.5

4.5

2

4.5

سط 3

5

5

5

5

5

سطح

مدیریت

مدیریت

مدیریت

مدیریت

مدیریت

اقتصاد

بهینه

بهداشت

انرای

مشترکین

سرمایه

آب

سازی

3

1

3

3

0

2

4

4

1

5

5

5

5

 - 4نتيجه گيری وبحث
اسدداس روشددهای بدده حددداقل رسددانیدن چالشددهای پددیش رو صددنعت آب،شددناخت دقیددق شددبکه هددای انتقددال وتوزیددع
مددی باشددد وبایسددتی درگددار نخسددت اقدددار بدده تکمیددل نقشدده هددای موجددود نمود.تهیدده مدددل هیدددرولیکی شددبکه وحتددی بصددورت
اولیدده میتوانددد کمددا زیددادی جهددت شددناخت رفتارهددای هیدددرولیکی شددبکه نمددوده ودیددد مناسددبی بدده بهددره بددرداران ازشددبکه
ارایده مددی نمایدد .ندرر افدزارGisیکددی از پایده هددای اصددلی هوشدمند سددازی میباشدد پیشددنهاد میگدردد شددرکتهای کده بدده تددازگی
شروع بده تهیده نقشده هدای شدبکه درایدن ندرر افدزار نمدوده اندد بدا مشداوره گدرفتن ازکارشناسدان تحلیدل شدبکه بارعایدت اصدول
مددورد نیدداز نددرر افزاره دای تحلیددل شددبکه اقدددار بدده تهیدده نقشدده هددای  Gisنمایند.باتوجدده بدده چالشددهای موجددود درصددنعت آب
خصوصددا دربخددش توزیددع پیشددنهاد مددی گددردد شددرکتهای مربوطدده بابرنامدده ریددزی الزر زیرسدداختهای موردنیدداز درسددط 1
هوشددمند سددازی را ابتددداي درپایلوتهددای کوچددا ایجدداد وازتجددارب حاصددله اسددتفاده واقدددار بدده توسددعه آن بدده کددل محدددوده
تحت پوشش نمایند.
اجددرای طددرح هوشددمند سددازی سددط  2درشددهرهایی توجیدده اقتصددادی دارد کدده درصددد آب بدددون درآمددد حقیقددی آنهددا زیددر
 20درصددد بددوده وهدددررفت واقعددی حددداقل  50درصددد سددهم آب بدددون درآمددد را داشددته باشددد .هوشددمند سددازی سددط 3


درحددال حاضددر وباتوجدده بدده ماهیددت چالشددهای موجددود توجیدده اجرایددی ندددارد وصددرفا مددی تددوان جهددت کسددب تجربدده
درپایلوتهددای خیلددی کوچددا درقالددب طددرح هددای مطالعدداتی اجددرا گددردد .درخریددد ونصددب تجهیددزات سددخت افددزاری
بایسددتی نهایددت دقددت درارایدده مشخصددات فنددی صددورت گیرد،تدداپس از خریددد ونصددب مشددکالتی ماننددد خدداس بددودن
اطالعددات ارسالی،انحصدداری بددودن دریافددت وارسددال اطالعددات و ...بوجددود نیایددد .رویکددرد اصددلی هوشددمند سددازی بدده
طددورکلی مددی توانددد کدداهش آب بدددون درآمددد باشددد لددذا پیشددنهاد مددی گددردد انجددار ایددن پددرواه هددا مسددتند بدده مطالعددات اولیدده
وتوجیه فنی واقتصادی باشد.
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