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   خالصه
کنترل و مددیریت ایدم من دع ارزشدمند و  بحث رشد جمعیت، ، افزایش مصرف سرانه ودمحدو منابع آب آشامیدنی

مدیریت فشار یكی از روشهای موثر و اقتصدادی بدرای کداهش نشدت در شد كه حائز اهمیت کرده است.  حیاتی را

 EPANETزارافهدف از انجام ایم مطالعه، بررسی مدیریت فشار ش كه توزیع آب با استفاده از نرمتوزیع می اشد. 

ای در م انی نظری و بخشدی از آوری مطالب از روش کتابخانهباشد. جهت انجام ایم مطالعه و تحقیق برای جمعمی

 تلد آب   اسدتفاده شدده اسدت. EPANETشهر قزویم و از نرم افدزار ش كه توزیع آب شهر الوند واقع در شرق 

درصد حجم آب کل ورودی بده سیسدتم اسدت کده  4/16مترمكعب درسال، معادل  730580شده کل سیستم برابر 

 93/14میزان هددر رفدت آب سدالیانه بده  مورد مطالعه در منطقهفشار متر  9کاهش  با پس از اعمال مدیریت فشار و

 درصد کاهش یافت.

 

 مدیریت فشار، شهر الوندنشت، ، فشارکلمات کلیدی: 
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های اقتصادی زیادی مده دارد، موجب اتالف آب و خسارتای در آب به حساب نیانشت ش كه، که سهم عمده

های توزیع، ارت اط مستقیمی با مقدار فشار آب در ش كه دارد مقدار فشار باال در ش كه باعث شود. میزان نشت از ش كهمی

و اتفاقات  فرسودگی بیشتر تجهیزات و بالط ع افزایش هزینه تعمیرات، مصرف بیشتر آب توسط مشترکیم و افزایش حوادث

کنندگان را نیز به همراه داشته باشد. از طرف دیگر فشار پاییم در ش كه تواند نارضایتی مصرفشود. فشار اضافی حتی میمی

های برگشتی گردد، همچنیم ممكم است باعث کاهش توانایی تواند باعث معضالتی از ق یل نارضایتی مشترکیم و جریانمی

های کنونی با گیری گردد. همچنیم احتمال شناسایی نشتهای اندازهوجود آمدن خطا در سیستم سیستم برای اطفای حریق و به

یابد، زیرا با کاهش دبی نشت، صدای نشت نیز کم شده و ممكم است ردیابی آن بسیار مشكل باشد. تقلیل فشار کاهش می

های متداول، نس ت به با استفاده از تجهیزات و روشبنابرایم الزم است ضمم در نظر داشتم حداقل فشار مورد نیاز در سیستم، 

های اساسی و کاربردی جهت کاهش نشت، تنظیم و کاهش فشار اضافی سیستم، تنظیم فشار ش كه توزیع اقدام نمود. یكی از راه

 .]1[باشدیا مدیریت فشار می

های توزیع آب نشت در ش كه یك مدل تلفیقی جامع برای محاس ه و مدیریت "با عنوان تابش و همكاران پژوهشی

های های توزیع آب شهری، عامل اتالف آب و خسارتنشت در ش كهدند که،شدر ایم پژوهش متذکر  کهانجام دادند  "شهری

، روش جدیدی در محاس ه Epanet2.1 هیدرولیكی های مدل تحلیلاقتصادی زیادی است. در ایم مقاله با استفاده از قابلیت

با  دیگر راپژوهشی همكاران  طانی اصل وسل. ]2[ی توزیع آب شهری ارایه شده استهاها در ش كهها و لولهمیزان نشت گره

انجام دادند  "های آبرسانی، مطالعه موردی: منطقه سرافرازان مشهدمنظور کاهش نشت در ش كهمدیریت هوشمند فشار به"عنوان 

زیع آب شهری امری اجتناب ناپذیر است. امروزه کاهش نشت با استفاده از های تووجود نشت در ش كهها معتقدند که، آنکه 

ای برخوردار است. کنترل هوشمند فشار، یابی از اهمیت ویژههای نشتمدیریت پارامترهای هیدرولیكی نظیر فشار در کنار پروژه

روش استفاده شده در ایم  رسد.مینظر روشی مناسب برای کنترل نشت و کاهش صدمات ناشی از فشارهای زیاد در ش كه به

 .]3[ها بودبا در نظر گرفتم جریان نشت درگره،  EPANET 2.1سازی ش كه در محیطپژوهش، مدل

های آن در راستای مدیریت فشار در و ویژگی  EPANETافزارگیری از نرمتا با بهره شده استکوشش  مقالهدر ایم 

 رفت و نشت آب را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.رد هدرهای توزیع آب پرداخته و میزان برآوش كه

 

 مواد و روش تحقیق -2
 

 آب به حساب نیامده -2 -1

شده را آب به حساب نیامده گویند که ایم مقدار به یا اختالف آب ورودی به سیستم و حجم آب مصرف هدرفت

آب تولید شده به آب مصرف شده را مقدار آب به از ایم رو، تفاضل  کننده ندارد.دی برای شرکت تأمیمهدررفته و درآم

های مختلفی تعری  شود، به صورتنامیده می U.F.Wآب به حساب نیامده که به اختصار  .]4[گیرندحساب نیامده در نظر می

و آب به حساب نیامده را به عنوان تفاوت بیم حجم کل آب ورودی به ش كه  1983در سال  1گردیده است. از جمله هانسون

                                                 
1 Hanson 



 

 

 

ها و مراجع دیگر از آب به . تعری  بعضی از سازمانداندیمگیری شده از طریق کنتورهای مشترکیم حجم کل آب اندازه

های آب گیری شده و هزینهتوان آن را به حساب آورد، خواه اندازهشود که نمیحساب نیامده، فقط به مقدار آبی محدود می

 .]5[دریافت نشده باشد  ای بابت آندریافت شده باشد و یا هزینه

  و می توان بیان کرد:توان از آب به حساب نیامده ارائه داد تریم تعریفی که میتریم و کاملجامعاز ایم رو 

ای بابت آن دریافت های مختل  از ش كه توزیع خارج گردیده ولی هزینهآب به حساب نیامده میزان آبی است که به صورت

 .]6[نگردیده است

 تعریف مفهومی و عملیاتی مدیریت فشار -2-2         

های به هم پیوسته بیم صنعت آب و مشترکیم آن با هدف حفظ منابع آبی ای از فعالیتمدیریت مصرف شامل مجموعه

های آب و فاضالب شهری و با فشار و دبی متناسب به مشترکیم تحت پوشش شرکتکشور و به منظور توزیع عادالنه آب 

در ایم تحقیق کلیه اعمال . روستایی است تا بتوان با کارایی بیشتر و هزینه کمتر به مطلوبیت یكسانی در زمینه مصرف دست یافت

تم توزیع به شكلی که حقوق قانونی کنترل روی فشارهای سیستم جهت رسیدن به یك سطح فشار بهینه، مناسب برای سیس

 .]1[ .گیریمکنندگانتأمیم گردد و تغییرات و ناپایداری در فشار نداشته باشیم را مدیریت فشار در نظر میمشترکان و مصرف

 نشت آب -2 -3       

شت آب گویند که علل ایجاد نشت شامل فشار خارج شدن آب از لوله یا اتصاالت و تأسیسات در ش كه توزیع را ن

ها و اتصاالت، ضربه، عدم صحیح اجرای ها، خوردگی در لولهزیاد آب در ش كه، بار ترافیك و پوشش )عمق( ناکافی لوله

باشد. یها و اتصاالت، لغزش زمیم و رانش خاک، ضربه قوچ مها و اتصاالت، قدمت زیاد لولهگذاری، کیفیت نامناسب لولهلوله

ها، انشعابات، شیرآالت و اتصاالت ش كه های لولهکوچك و بزرگ و یا شكستگی هایترکها و نشت آب از طریق سوراخ

ها در ش كه به دهد. عموماً نشت آب از محل اتصاالت و شیرآالت با آبدهی کم همراه است ولی زمان و تعداد آنروی می

شود آب به راحتی سازد چرا که سرعت کم آب باعث میها را اقتصادی و ضروری میگونه نشتای است که شناسایی ایمگونه

 .]7[یر مناس ی را برای خود پیدا کنددر درون بستر خاک و بستر لوله نفوذ کرده و مس

(، متناسب است با جذر فشار آب درون 1هاست که مشخص گردیده جریان از درون یك سوراخ با ابعاد ثابت)اریفیسسال

 .(1)رابطه آن

        )1( 

ایم ، نشان داده است که در مورد اثرات فشار بر روی نشت در ش كههای توزیع آب شهریها یشاگر چه که یك سری آزما

و  میزان نشتدر ایم شكل محور عمودی معرف . نشان داده شده است (1) شكلدر ها آزمایشنتایج ایم . رابطه برقرار نیست

 . ]8[باشدمیفشار ، یمحور افق

 

                                                 
1 Orifices 



 

 
 (1393حداد و همکاران، )بزرگسیفیار کی یبرا فشار و نشت نیب رابطه :1 شکل

  

ات زمانی نشت باشد که محاس ه تغییرساعت می 24ارزیابی نشت از ش كه توزیع نیازمند آگاهی از توزیع فشار در طول 

  :فشار ارائه شده است -ها در ژاپم و انگلستان فرمول زیر یرای رابطه نشتسازد. بر اساس برخی آزمایشرا امكانپذیر می

 (2)                                                                                  

P0ناحیه متوسط  اولیه:فشار 

P1متوسط ناحیه ثانویه ر : فشا 

N رابطه توانی نشت با فشار : 

0Lهدر رفت واقعی اولیه : 

1L ثانویه: هدر رفت واقعی  

مشخص شد که اگر تمام منافذ  1997الی  1979سری مطالعات میدانی در ایم کشورها، در طول سالهای  بر اساس یك

می باشد. همچنیم وقتی مصرف  5/0برابر  Nو مقدار  نشت دارای سطح مقطع ثابت باشند، مقطع بصورت اریفیس عمل کرده

های تكمیلی بررسی بدست آمده است. Nبرای عدد  2تا  5/0معقول ش انه در تحلیل نتایج اثر داده شده باشد محدوده ای بیم 

را در فشار FVL(R( نشان داد که با استفاده از نس ت سطح مقطع منافذ نشت، با سطح مقطع ثابت به منافذ نشت با سطح مقطع متغیر

 .]5[ محاس ه نمود (3با رابطه) را Nتوان مقدار نیز میصفر 

(3)                                                 
 

  نشت عملکرد شاخص هایریف اتع -4-2        



 

 

 

ه های توزیع بزرگ تحقیقات نشان داده است که حذف تمام نشت از ش ك :(UARL)ناپذیراجتنابنشت ساالنه 

مقداری تلفات ساالنه غیرقابل ، در یك سیستم با شرایط زیر بنایی خوب و مدیریت کارآمد نشت حتیغیر ممكم است و عمالً 

 .اجتناب وجود خواهد داشت

 (4) UARL(lit/con.day) = (18(Lm)+0/8 (Nc) +25(Lp))*P                      

- Lm :طول ش كه اصلی برحسب کیلومتر  

- Nc :تعداد انشعابات تحت سرویس  

- Lp :طول ش كه انشعابات برحسب کیلومتر  

- P  :فشار متوسط ش كه  

به لیتر به ازای  سالیانه  ایم شاخص نشان دهنده میزان هدر رفت واقعی :(TIRL)شاخص فنی هدر رفت واقعی

 .می باشدهر مشترک  در روز 

به عنوان یك معیار اولیه برای تعییم کارایی سیستم بكار  ایم شاخص :(ILI )شاخص عملکرد نشت زیر ساخت

ایم شاخص بدون بعد .موقعیت کنتور مشترک و فشار متوسط سیستم میباشد، و به شدت تحت تاثیرتراکمانشعاباتد میرو

 .]7[( 5)رابطه است

   (5         )                                                                                    ILI=TIRL / UARL                                    
 

 معرفی منطقه مورد مطالعه -5-2          
 14دقیقه عرض شمالی در  11درجه و  36دقیقه طول شرقی و  4درجه و  50شهر الوند با موقعیت جغرافیایی          

متر  1218الوند مرکز شهرستان ال رز بوده و ارتفاع شهر از سطح دریا به  کیلومتری جنوب شرقی شهر قزویم واقع شده است. شهر

نفر آن  تحت پوشش ش كه توزیع  35000نفر، و حدود  68900رسد و بافت جمعیتی آن کارگری و جوان بوده و جمعیت آن می

 18122.ودارای ای است مدیترانه آن رژیم بارندگیمتر و میلی 310حدود ایم شهرسالیانه میزان بارش  باشد.آب مورد مطالعه می

مترمكعب در  891حلقه چاه برای تامیم آب استفاده می نماید و مجموع آبدهی چاهها  5و از فقره انشعاب آب نیز می باشد 

مترمكعب است وط ق آمار سالیانه دفتر آب بدون درآمد شرکت آب و فاضالب  15000ساعت می باشد و حجم مخزن ایم شهر 

مترمكعب می باشد که  3724836مترمكعب بوده و میزان آب با درآمد  4455416حجم  آب ورودی به سیستم  انقزویم میز

مترمكعب می باشد و شاخص های عملكرد نشت نیز ق ل  730580که معادل  ] 9[ تآب بدون درآمد ارائه شده اسدرصد  4/16

 د.قرارذیل می باش به (5و4)روابط از اعمال مدیریت فشار براساس 

 لیتر به ازای هر انشعاب در روز 52/41نشت سالیانه اجتناب ناپذیر برابر  -

 لیتر به ازای هر انشعاب در روز 93/74شاخص فنی هدر رفت واقعی برابر  -

 می باشد  8/1شاخص عملكرد نشت زیر ساخت برابر  -

  EPANETافزار معرفی نرم - 6-2        



 

EPANET های لولده تحت فشار را در یك برنامه کامپیوتری است که رفتار هیدرولیكی و کیفی آب ش كه

(، پمپ، شیر و تانك هاکند. یك ش كه توزیع آب شامل لوله، گره )محل تقاطع لولهدهای زمانی تنظیم شده، ش یه سازی میوپری

ر هر لوله، فشار در هر گره، ارتفاع آب در هر تانك و غلظت یك ماده جریان آب دافزاربا ایم نرم .باشدذخیره یا مخزن می

کند. عالوه برغلظت مواد، عمر آب و ردیابی د زمانی را ردیابی میوداخل ش كه توزیع در طی یك ش یه سازی با چندیم پری

 .]2[تواند ش یه سازی شودمن ع می

 

 بررسی و تحلیل داده ها -7-2

باشند و ایم مكان ها به دلیل اینكه تقری ا در نقاط ابتدایی و انتهای ش كه می ایی میهمكان(2)شكل N2و  N1نقاط

ساعت  توسط  24باشند برای اندازه گیری فشار انتخاب شده اند وف ل از اعمال مدیریت فشار با نرم افزار، میزان فشار در طی 

 گیری شده است .اندازه متریسیستم تله

 

 

 
 

  ی نقاط شبکهکیدرولیه یهاگنالیس یریگمکان اندازه :2شکل                       

 

در مرحله ورود داده ها به  متر می باشد. 41توسط سیستم تله متری حدود  N2و  N1در دو نقطه  شده فشار اندازه گیری متوسط

اطالعات مربوط به اطالعات پایه و گره ها و لوله ها و مخزن و پمپ ها و ضرایب مصرف در طی ش انه روز  وارد  ابتدا رنرم افزا



 

 

 

از نرم افزار توسط نرم افزار پس از اعمال مدیریت فشار    N2و  N1 نرم افزار گردید . که پس از اجرای نرم افزار فشار  نقاط 

فشار درایم نقاط ق ل و بعداز مدیریت فشار  (1جدول ) در . کهمتر کاهش یافت 32دود استخراج گردید و متوسط فشار به ح

 .فشار می باشیم افت متر9شاهد حداقل  ارائه شده است که

 

 درهرساعت، قبل و بعد از مدیریت فشار 2Nو  1Nفشار شبکه در نقاط :  1جدول 

Time 

Hours 

Time Series Table - Node 130 Time Series Table - Node 475 

Demand 

LPS 

AFTER BEFOR 

Demand 

LPS 

AFTER BEFOR 

Pressure Pressure Pressure Pressure 

m m m m 

00:00 0.91 32.65 43.11 0.74 29.06 41.94 

01:00 0.52 38.53 47.03 0.52 33.44 46.24 

02:00 0.39 40.11 50.28 0.31 36.67 50.87 

03:00 0.26 41.68 55.69 0.21 38.26 52.92 

04:00 0.52 38.53 57.24 0.42 35.06 53.95 

05:00 0.91 32.65 43.13 0.74 29.06 42.26 

06:00 1.12 26.71 39.2 0.91 23.03 38.27 

07:00 1.42 35.78 43.3 1.15 31.95 43.09 

08:00 1.61 34.26 42.73 1.31 30.31 38.84 

09:00 1.85 31.79 38.23 1.5 27.68 36.94 

10:00 2.11 28.04 36.82 1.71 23.74 34.04 

11:00 2.31 34.23 38.17 1.88 29.75 41.04 

12:00 2.54 32.79 38.14 2.07 28.11 38.98 

13:00 2.8 30.67 37.13 2.27 25.74 37.57 

14:00 3.01 28.67 36.97 2.45 23.51 35.03 

15:00 3.01 28.67 36.67 2.45 23.51 35 

16:00 3.01 28.67 36.16 2.45 23.51 35.83 

17:00 3.01 28.67 37.13 2.45 23.51 35.77 

18:00 2.8 30.67 38.29 2.27 25.74 37.91 

19:00 2.54 32.79 37.14 2.07 28.11 40.05 

20:00 2.31 24.46 33.18 1.88 19.98 33.73 

21:00 1.89 31.24 38.78 1.54 27.1 39.28 

22:00 1.59 37.81 43.16 1.29 33.87 45.83 

23:00 1.16 25.16 42.14 0.94 21.46 41.04 

Avg  32.30 41.24  28.01 40.68 

 



 

تیم و ایم امر خود در کاهش نشت بسیار موثر متر فشار نس ت به برداشت میدانی هس 9شاهد کاهش تقری اً 1با توجه به جدول 

( 2متر مكعب در سال خواهد بود. که ایم موضوع از رابطه )84997بوده، و برایم اساس میزان کاهش نشت براساس روابط نشت،

   قابل محاس ه است.
  

                 
                               

  (32/41)^1=(L1/38720)      
P0(1جدول)باشدمتر می 41متوسط ناحیه ق ل از مدیریت فشار که برابر  :فشار. 

P1 (.1جدول)باشدمتر می 32: فشار متوسط ناحیه بعداز مدیریت فشار که برابر 

N فرض گردید 1: رابطه توانی نشت با فشار که در منطقه مورد مطالعه با توجه به شرایط موجود برابر. 

0Lمترمكعب در سال می  387207نشت ق ل از اعمال مدیریت فشار در منطقه مورد مطالعه برابر : هدر رفت واقعی آب یا همان

 باشد.

1L.هدر رفت واقعی آب یا همان نشت بعد از اعمال مدیریت فشار در منطقه مورد مطالعه که مطلوب محاس ه می باشد : 

مترمكعب در  302210 یت فشار در منطقه مورد مطالعهپس از اعمال مدیرمیزان هدررفت واقعی  ،2رابطه با جایگذاری اعداد در 

 آید.بدست میسال 
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باشد ولیكم پس از متر مكعب در سال، ق ل از اعمال مدیریت فشار می 730580کل سیستم برابر  بدون درآمدآب 

 645583میزان آب بدون درامد سالیانه به مترمكعب نشت سالیانه کاهش یافت و  84997میزان  اعمال مدیریت فشار با نرم افزار به

درصد کاهش در کل آب  47/1کاهش یافت و شاهد  % 93/14به  % 4/16بدون درآمد از  آب درصدمترمكعب در سال رسید و 

ر لیتر در هر انشعاب در ه 41/32 به 52/41از  ،نشت ساالنه اجتناب ناپذیر ش كه براساس روابط نشت .بدون درآمد سالیانه بودیم 

شاخص عملكرد  و لیتر به ازای هر انشعاب در روز رسید  97/61به  93/74کاهش یافت و شاخص فنی هدر رفت آب نیز از  روز

کند که دهنده وضعیت تقری اً مطلوب ش كه از نظر نشت است. ایم عدد بیان می، که نشانتغییر کرد  9/1 به زیر ساخت ش كه

تواند وجود آل از لحاظ فنی مییزان نشتی است که در سیستم در حالت شرایط ایدهنشت ش كه مورد مطالعه دارای کمتریم م

مدیریت فشار به طور قطع در  نهایتودر باشد در اولویت اقدامات کنترل نشت می فشارداشته باشد. از دیدگاه فنی، مدیریت 

 داخل کشور با امكانات فعلی قابل اجرا  و ارزان می باشد .

 

 قدردانی -4
و علی ر و تشكر میكنم از دوستان و همكاران گرامیم جناب آقایان مهندس جمشید حاجی میری و ناصر المعی تقدی

که راهنمایی ها و کمك بسیار برای تحقق ایم مقاله به اینجانب داشته اند و از کلیه همكارانم در شرکت آبفای موسی خانی 

 استان قزویم تشكر و قدردانی می نمایم.

 



 

 

 

 مراجع -5
رسانی از طریق کنترل آب بدون در آمد، سومیم  آب هایافزایش راندمان سیستم، 1381ی، محمدرضا، اسد .1

برداری، تهران، دانشگاه صنعت آب و برق، شرکت مهندسی آب و همایش ملی آب و فاضالب با رویكرد بهره

 فاضالب کشور.

های برای محاس ه و مدیریت نشت در ش كهیك مدل تلفیقی جامع  "(،1389)تابش مسعود اسدیانی یكتا امیرحسیم، .2

 ; 1  شماره ،44دوره  ،1389فروردیم   برداری )دانشكده فنی(: نشریه مهندسی عمران و نقشه" توزیع آب شهری

 .12 تا صفحه 1 از صفحه

های منظور کاهش نشت در ش كهمدیریت هوشمند فشار به "(، 1388سلطانی اصل،محمد و مغربی،محمد غفور ) .3

، مهر 3، شماره 20دوره پژوهشی آب و فاضالب،فصلنامه علمی "انی، مطالعه موردی: منطقه سرافرازان مشهدآبرس

 .104-99، صفحه 1388و آبان 

 .تهران .انتشارات دانش نامه تهران .چاپ دهم .(آبرسانی  شهری1378منزوی محمد تقی،) .4

راهنمای شناخت و بررسی عوامل موثر در آب " (.1391) رو،ین وزارتریزی و نظارت راه ردی و  برنامهمعاونت  .5

 .رانیتهران،ا. وبودجهبرنامه سازمان ،انتشارات "( 556 شماره هینشر) به حساب نیامده و راهكارهای کاهش آن

، تهران، های زیرزمینیهای متخلخل: مهندسی آبهیدرولیك جریان آب در محیط( 1387شمسایی، ابوالفضل) .6

 .تكنیك تهران()پلی ک یردانشگاه صنعتی امیر

 و روشهای کاهش آب بدون درآمد، تهران، نشرآمد هابررسی شیوه (1384)بوستانی، فردیم .7

های ریزی و مدیریت سامانهبرنامه(»1393) آغمیونی، سمانهاللهی سی  ؛سادات آشفته، پریسا ؛حداد، امید بزرگ .8

 تهران، دانشگاه تهران.      ، «منابع آب

 (، شرکت آب و فاضالب استان قزویم.1395داره آب و فاضالب شهر الوند)گزارش ساالنه ا .9

 


