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خالصه
مقاله حاضر به روشهاي نوين مديريت شبكه هاي توزيع با شناخت دقیق رفتارهاي هیدرولیكي شبكه وتاسیسات
آبرساني در راستاي مديريت بهینه توزيع آب به منظور کاهش آب بدون درآمد و با استفاده ازنرم افزارهاي تحلیل
شبكه پرداخته و به ارائه نتايج اقدامات انجام شده جهت کاهش آب بدون درآمد با تمرکز بر روي مولفه هاي هدر
رفت ظاهري وواقعي درپايلوت انتخابي اشاره مي نمايد  .نتايج اين تحیق نشان مي دهد درمناطق باهدررفت باال
باتمرکز برهدررفت ظاهري مي توان باصرف هزينه کم حجم قابل توجهي ازآب بدون درآمد راکم کرد.
تحلیل هاي صورت گرفته بوسیله نرم افزار Water gemا نجام وجهت داده هاي ورودي نرم افزار از برنامه هاي
 Auto cadو Arc map10استفاده شده است.
كلمات كليدي :آب بدون درآمد،مدل هيدروليكي،سيستم اطالعات جغرافيايي،هدررفت

-1مقدمه
يكي ازمشكالت بزرگ شرکت هاي آب وفاضالب در جهت مديريت بهینه شبكه هاي آبرساني ،عدم شناخت الزم و کافي از رفتارهاي هیدرولیكي شبكه در
شرايط مختلف بهره برداري و در فصول مختلف سال و همچنین عدم امكان رصد تغییرات هیدرولیكي شبكه با ورود يا خروج از مدار تاسیسات مي باشد که عمدتاً به همین
دلیل فاقد کارايي و راندمان مناسب هستند و زمینه ساز مشكالت عديده در بحث بهره برداري و ارائه خدمات خواهند بود .ذکراين نكته ضروري است که افزودن هرگونه
تاسی سات به شبكه آبرساني در واقع ايجاد يك نقطه بحران درشبكه است و منجر به باال رفتن ريسك بهره برداري از شبكه و هزينه هاي بهره برداري خواهد شد .لذا شناخت
کامل از سیستم آبرساني و بررسي تاثیرات نصب تاسیسات جديد قبل از نصب و اجرا ،عالوه برکاهش هزينه ها وبهبود کارايي تجهیزات مي تواند به کاهش ريسك بهره
برداري شبكه منجر گردد و در زمان بهره برداري  ،شناخت رفتارهاي هیدرولیكي شبكه کمك شاياني درمديريت شبكه ،مديريت فشار و درنتیجه کنترل وکاهش هدررفت و
نهايتاً توزيع عادالنه آب و ارائه خدمات مناسب خواهد بود.
به طورکلي تهیه مدل هیدرولیكي شبكه مي تواند دستیابي به مديريت فشار  ،مديريت توزيع ،مديريت کنترل کیفي،اولويت بندي اصالح شبكه،بهینه سازي طرح
شبكه ،مديريت انرژي ،مديريت هزينه،مديريت هدررفت منطبق برفشار واصالح شبكه،کنترل هوشمند شبكه برپايه ، Scadaمديريت اختالط،مديريت بهره برداري از
تاسیسات و تجهیزات ،مديريت حوادث واتفاقات،مديريت مصرف و  ...را محقق نمايد.
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نخستین گام دررسیدن به اهداف فوق ايجاد شبكه توزيع درمحیط نرم افزاري مي باشد .يكي ازويژگیهاي نرم افزار  Water gemsسهولت ساخت شبكه توزيع
درآن است .ساخت شبكه توزيع مي تواند از طريق نقشه هاي اتوکد يا نقشه هاي  Gisصورت پذيرد .البته بايد درنظر داشت نقشه هاي ورودي به نرم افزار بايستي يكسري
مشخصات خاص داشته باشند تا بعد ازساخت شبكه حداقل خطا در مدل ساخته شده ايجادگردد .اين مشخصات موضوع اين مقاله نبوده وجهت اطالعات بیشتر بايستي منابع
موجود مطالعه گردند .اماباتوجه به تجربه ايجاد شده در اين مطالعه مشخص گرديد اکثر منابع اطالعاتي موجود شامل نقشه هاي اتوکد واطالعات و نقشه هاي GIS
زيرساخت مناسب جهت ورود صحیح وسريع اطالعات به برنامه را نداشته وعمدتاً نیاز به بازنگري وجود خواهد داشت .بزرگترين عامل اين اشكال نیز عدم آشنايي
کارشناسان مربوطه با اين زيرساختها مي باشد.لذا پیشنهاد مي گردد متولیاني که شروع به ايجاد نقشه هاي شبكه و اختصاص اطالعات توصیفي درمحیط  GISکرده اند،
جهت تطبیق موارد موردنیاز نرم افزارهاي تحلیلي ،ازهمان ابتدا مالحظات الزم را در بانكهاي اطالعاتي خود لحاظ نمايند.
دراين مقاله شبكه مناطق موردنظر هم ازطريق اتوکد وهم ازطريق  GISدرمحیط نرم افزار ساخته شده است ولي باتوجه به قابلیتهاي باالي نرم افزار  GISو
ابزارهايي که نرم افزار تحلیلي دراختیار کاربر قرارمي دهد ،درصورت کامل بودن اطالعات  GISاستفاده ازاين نرم افزار پیشنهاد مي گردد.
مزيتهاي استفاده از  GISبه عنوان منبع اطالعاتي به شرح زير است :



امكانات موجود  GISجهت مديريت نقشه ها



ارتباط کامل نرم افزار  GISبا نرم افزار تحلیل شبكه باتوجه به ابزار موجود (ماژول برنامه)



امكان تخصیص مصارف واقعي مشترکین



امكان محاسبه مصارف براساس الگوي مصرف



امكان تخصیص ارتفاع گر ه ها با استفاده از فايلهاي DEM



امكان بارگذاري مشخصات تاسیسات (لوله ها ،پمپها ،شیرآالت  ،منابع ،کلرزني و)...



بروزرساني سريع با توجه به تغییرات ايجاد شده در شبكه



ديباگ گیري سريع شبكه با توجه به ابزارGIS

دراين مقاله سعي براين شده است که قابلیت برنامه تحلیلي درشناخت وضعیت موجود شبكه شامل فشار،سرعت جريان،جهت جريان،تغییرات جهت جريان
درساعات مختلف ،جانمايي تاسیسات پیشنهادي ،تاثیر تاسیسات پیشنهادي  ،ايجاد تغییرات در نحوه آبرساني،کمك به انتخاب پمپ مناسب و ...درحد قابل بیان و به زبان
ساده ارايه گردد .بديهي است بیان داليل فني مورد نظر تحقیق نبوده ومباني فني ومحاسباتي ازمنابع موجود قابل دسترسي مي باشد.
دراين مطالعات  10منطقه ازشهرشیراز مورد بررسي قرارگرفته که دراين مقاله به  1مورد از آنها و نتايج مطالعات صورت گرفته اشاره مي گردد.
 -2شرایط اولیه پروژه
درجدول شماره 1مشخصات کلي پايلوت مطرح شده دراين مقاله آورده شده است.
جدول شماره :1مشخصات كلي پايلوت حسين آباد

منطقه پايلوت
حسین آباد

طول شبكه
)کیلومتر)
13

تعدادگره

اختالف ارتفاع

215

(متر)

تعداد اشتراك
1350فقره

68

هدف مطالعه
مديريت فشار وتوزيع

دراين محدوده با توجه به اختالف ارتفاع زياد منطقه و فشارآب ورودي درزون (20الي  25متر) ،درمواقع حداقل مصرف در مناطق پايین دست فشار بااليي ايجاد و
اين موضوع باعث افزايش چگالي حوادث واتفاقات و نارضايتي مردم شده بود.
درشكل شماره  1نقشه منطقه مذکور و شبكه ايجاد شده در نرم افزار نشان داده شده است.
درشرايط اولیه درطول روز با مانور شیرآالت اقدام به کنترل فشار در منطقه مي گردد که عمال در شب بعلت کاهش مصرف و نزديك شدن فشاردينامیك به فشار
استاتیك عمال اين کار اثري درکنترل فشار پايین دست ندارد.در سمت چپ شكل شماره  1منحني هم فشار منطقه درحالت اولیه و در زمان حداقل مصرف رانشان مي دهد.
جهت بررسي دقیق میزان هدررفت منطقه مذکور کنتور ورودي زون نصب وبرداشت اطالعات تولید شروع شد وپس از1ماه آمارمصرف مشترکین منطقه اخذ
گرديدوموردمقايسه قرار گرفت .نتايج درجداول شماره  2آورده شده است.
حداقل جريان شبانه در ابتداي طرح  7.5لیتر در ثانیه اندازه گیري گرديد.
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 1الي

الي
الي
الي
الي

متر

متر

متر

متر

متر

الي

متر

شكل  - 1شبكه ايجاد شده منطقه حسين آباد درمحيط نرم افزار و منحني خطوط هم فشار درحالت قبل از اجرا(حداقل مصرف)
جدول شماره :2وضعيت مصارف پايلوت درابتداي طرح() /1 / 1
متوسط ماهیانه

متوسط روزانه

متوسط لحظه اي

سرانه

سرانه اشتراك

سرانه اشتراك

آب بدون درآمد

مترمكعب

مترمكعب درروز

لیتربرثانیه

لیتر /نفر /روز

مترمكعب دردوره

مترمكعب در ماه

درصد

37260

1242

14.4

-

-

30

676

7.8

125

20

15

توليد
مصرف

49.9

 -3روش شناسی
تحقیق حاضر درراستاي مديريت بهینه شبكه توزيع برمبناي مديريت فشار ،برگرفته ازمدل سازي هیدرولیكي شبكه توزيع در پايلوت مورد مطالعه وهمچنین بررسي
وشناخت مولفه هاي هدررفت درشهر شیراز انجام شده است .دراين بررسي  10پايلوت درمحدوده شبكه توزيع جداسازي و نقشه شبكه مناطق مورد بررسي مجدد ًا درمحیط
اتوکد و  GISبروزرساني گرديد ،سپس نقشه آبرساني مناطق درمحیط  Water Gemsساخته و باتوجه به فشارهاي واقعي درنقاط مختلف پايلوت ودرساعات مختلف تا
حد ممكن کالیبره گرديد.جهت ساخت شبكه موردنظر ازطريق نرم افزار  ،GISپس ازجداسازي پايلوت موردنظر ازطريق ماژول هاي دراختیار  ، GISشبكه در محیط
GISايجاد ومشكالت اولیه رفع گرديد.
جهت محاسبه مقدارمصرف گره ها با استفاده ازاطالعات توصیفي موجود در  ، GISمیزان مصرف مشترکین به نزديكترين گره تخصیص داده شد .ازطرف ديگر
میزان مصارف گره ها باتوجه به سرانه استاندارد وجمعیت منطقه محاسبه و با مصرف مشترکین مقايسه گرديد که حدود30درصد اختالف بین دو محاسبه وجودداشت و اين
عدد بعنوان ضريب تصحیح در تمام مصارف اعمال گرديد.
جهت کالیبره شدن شبكه آبرساني بانصب فشارسنج هاي الگردار در مناطق انتخابي از پايلوت ،فشاردرساعات مختلف اندازه گیري وسپس بااستفاده از ابزارهاي
برنامه ،شبكه موردنظر کالیبره گرديد .متغییرهاي دخالت داده شده جهت کالیبراسیون شبكه ضريب  cومیزان مصرف هرگره مي باشد.
جهت ارتفاع گره ها نیز بااستفاده ازابزار  Trixو فايل  Demدرمحیط  GISارتفاع نقاط تخصیص داده شد.درمحیط اتوکد نیز با همین ابزار واستفاده ازمنحني هاي
هم تراز يا نقاط ارتفاعي ( )Pointاين امر امكان پذير مي باشد .جهت بررسي دقیق میزان هدررفت منطقه مذکور کنتور ورودي زون نصب وبرداشت اطالعات تولید شروع
شد وپس از 1ماه آمارمصرف مشترکین منطقه اخذ گرديد وموردمقايسه قرار گرفت .
باتوجه به رقم باالي هدررفت درمنطقه و با هماهنگي کلیه واحدهاي مرتبط اقدامات زيرجهت منطقه مذکور تعريف واجرايي گرديد :
 بررسي بسته بودن کامل زون
 بررسي صحت اندازه گیري کنتورورودي
 تعويض کلیه کنتورهاي خراب منطقه
 بازرسي ديداري ازمنطقه ورفع نشت هاي گزارش نشده (شیرآالت شبكه وانشعابات)
 نشت يابي شبكه منطقه بوسیله دستگاه نشت ياب
 نصب شیرفشارشكن ومديريت فشار
 پلمپ کلیه کنتورهاي منطقه واستانداردسازي انشعابات
 بررسي کامل میداني جهت شناسايي انشعابات غیرمجاز
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جهت بررسي کامل عوامل هدر رفت آب عالوه بر بازرسي کل منطقه و اصالح حوادث گزارش نشده ،آمار حوادث و اتفاقات منطقه نیز بررسي و با توجه به
استانداردهاي موجود مور د تحلیل قرارگرفت ونشت هاي زمینه منطقه نیز محاسبه گرديد وبه اين نتیجه منجرشد که سهم هدر رفت ظاهري در حجم آب بدون درآمد منطقه
،قابل توجه مي باشد و باهماهنگي امورمشترکین اقداماتي درجهت کاهش هدررفت درمنطقه ادامه يافت وموارد زير نیز دردستورکارقرارگرفت:
 بررسي اشتراکهاي بامصرف صفر
 بررسي اشتراکهاي بامصرف زير  10مترمكعب
 کاهش خوانده نشده هاي هردوره
 توجیه کامل مامورين قرائت جهت ثبت صحیح رقم کنتور
درطول مدت بررسي منطقه تمام شیرآالت شبكه توزيع منطقه که  50فقره بود بررسي ونشتي مشاهده نگرديد .همچنین تعداد  226انشعاب که معادل 17درصد کل
میباشد بازديد ونشت يابي گرديد که  5مورد داراي نشت شیر قبل ازکنتور بوده واين میزان به کل منطقه تعمیم ودرمحاسبات مولفه ها اعمال گرديد.
تمام مواردفوق نشان دهنده هدررفت ظاهري باال درمنطقه بود .بامحاسبات انجام شده  5درصد ازکل هدررفت ناشي ازهدررفت واقعي تخمین زده شد.
جدول شماره 3شرح اقدامات انجام شده درمنطقه مذکور در حوزه هدررفت ظاهري رانشان مي دهد .بررسي  38مورد انشعاب با مصرف زير  5مترمكعب درماه
نشان داد  15مورد ازآنها داراي کنتورخراب میباشند که درسیستم مشترکین وضعیت آنها خراب ثبت نشده است.
جدول شماره  : 3اقدامات انجام شده در پايلوت حسين آباد در حوزه هدر رفت ظاهري

شناسايي انشعابات غیرمجاز

 77مورد

انشعابات مجاز شده

 61مورد

انشعاب مضاعف

 10مورد

بدون کنتور

 10مورد

شیر قبل از کنتور

 5مورد

برخورد با مامورقرائت

 4مورد

خوانده نشده

 163مورد

کنترل قرائت

 30مورد

تعويض کنتور

 264مورد

کنتورخراب اعالم نشده

 10مورد

بازرسي وسرکشي موردي

 62مورد

بازديد کنتور مادر

 4مورد

تحقیق میداني از مشترکین پايلوت

 160مورد

 -4شرایط بعد از اجرای تحقیق
درجدول شماره  4نتايج بدست آمده ازاقدامات انجام شده  3ماه پس ازشروع بررسي منطقه ارايه گرديده است.
جدول شماره  :وضعيت توليد مصرف  3ماه پس ازشروع عمليات

متوسط ماهيانه

متوسط روزانه

متوسط ساعتي

سرانه اشتراك

توليد

44327

1477

17.1

33.7

مصرف

29466

982

11.36

21.8

آب بدون درآمد
%33.5

باتوجه به نتايج بدست آمده تااين زمان به راحتي مي توان نتايج عملكرد واحد هاي مختلف شرکت دراين پايلوت راديد.الزم به ذکراست براساس اندازه گیري
انجام شده کنتور ورودي منطقه حسین آباد داراي 8درصد خطا بود که بااين خطا میزان آب بدون درابتداي شروع عملیات  45.5درصد بوده ونتیجه اقدامات دراين مدت
کوتا ه کاهش  12درصدي آب بدون درآمد دراين پايلوت بوده است.
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جدول شماره  5وضعیت کلي منطقه درسال  95را بیان مي کند.باذکر اين نكته که زمان شروع وانجام مطالعات درمنطقه مذکور ماههاي دي وبهمن سال  94بوده
وطبق آمار شرکت هاي آب وفاضالب میزان آب بدون درآمد دراين ايام کمترين مقدار درطول سال میباشد .لذا مقايسه آمار زمان شروع بررسي با کل سال  95خللي
درعملكرد ايجاد نمي کند.
جدول شماره  :وضعيت توليد مصرف درپايلوت حسين آباد درسال
کل

متوسط ماهیانه

متوسط روزانه

متوسط لحظه اي

سرانه

سرانه اشتراك

سرانه اشتراك

آب بدون درآمد

مترمكعب

مترمكعب

مترمكعب درروز

لیتربرثانیه

لیتر /نفر /روز

مترمكعب دردوره

مترمكعب در ماه

درصد

توليد

458011

38167

1254

14.5

-

-

30

مصرف

342150

-

937

10.8

200

28.2

21.1

25.30

ضمناً حداقل جريان شبانه در سال  95درمدت مشابه سال (94شروع مطالعات) به  5لیتر در ثانیه رسید .به صورت خالصه نتايج حاصل از اقدامات فوق الذکر به شرح
زير بوده است :
 میزان کاهش آب بدون درآمد نسبت به شروع طرح 20.2درصدمتوسط حجم آب اضافه شده به آب بادرآمد روزانه  240مترمكعب-حجم کاهش آب بدون درآمد سال  95198 95مترمكعب

کاهش ضرر وزيان شرکت درنقطه سربه سر 1،142،377،333ريال درسال 95افزايش درآمد شرکت بامتوسط فروش 4000ريال معادل  380،7921،444ريال درسال 95هزينه تعويض کنتورها حدود  200،000،000ريالدرآمد سرمايه اي ايجادشده جهت مجاز نمودن  61فقره انشعاب غیرمجاز کشف شده  1،870،000،000ريال -5نتیجهگیری
الف -استفاده از روش هاي نوين سخت افزاري و نرم افزاري از قبیل تجهیزات اندازه گیري و کنترل هوشمند شبكه هاي آبرساني و دستگاههاي پیشرفته نشت يابي
و نیز نرم افزارهاي تحلیل شبكه عالوه بر بهبود راندمان عملكرد تاسیسات و تجهیزات ،نقش موثري در راستاي کاهش آب بدون درآمد و نیز مديريت مناسب منابع خواهد
داشت.
با وجود چنین زيرساخت هايي:
اوالً شرايط شناسايي دقیق مولفه هاي موثر در آب بدون درآمد فراهم شده و امكان هدف گذاري منسجم در راستاي کاهش آن ايجاد مي شود.
ثانیاً نتايج به گونه اي قابل لمس و مستند خواهد بود که همكاري حوزه هاي درگیر به نحو موثري جلب و امكان دست يابي به اهداف مديريتي فراهم مي گردد.
ب  -از نتايج مطالعه حاضر کاهش آب بدون درامد در منطقه مورد اشاره در طول مدت بررسي به میزان  12درصد بوده که با عنايت به دوره زماني کوتاه تاثیر و نیز
در شرايط کنوني شهر شیراز که در رتبه قرمز تنش آبي قرار گرفته رقم قابل توجهي در بحث جلوگیري از هدر رفت و مديريت منابع و مصارف است و البته مطالعه فوق
همچنان ادامه خواهد داشت.
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