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خالصه
یکی از راهکارهای مدیریت مصرف در شبکه آبرسانی شهری،کاهش هدررفت آب و یا نشت می باشدد مددیریت
فشار به دلیل صرفه اقتصادی ،سرعت اجرای باال و سایر پیامدهای مثبت آن ،از دیرباز کاراترین گزینه جهت رسیدن
به کاهش نشت محسوب میگدردد شدبکه آبرسدانی موجدود در من ده  2آب و فاضدبب تهدران بده عودت وسدعت،
جمعیت و قدمت خود یکی از مناطق حساس برای مدیریت فشدار قومدداد میگدردد جهدت مددیریت فشدار در ایدن
من ه ،ابتدا محدوده عموکردی مخرن شماره  71شبکه تهران ،درندر افدزار  Epanetمدلسدازی وسدس

ازطریدق

یکسارچه نمودن با کد متوب نوشته ،میزان نشت تخمینی و نحوه توزیع آن در شبکه محاسبه گردید در جهت اعمال
مدیریت فشار در این من ه سناریوهای مختوفی مورد ارزیابی واقع گردید و درنهایت با یافتن بهترین حالت تغییرهد
ورودی شبکه و همچنین استفاده بهینه و همزمان از تجهیزات کاهنده فشار میزان نشت نسبت به وضعیت موجدود بده
میزان  33درصد بهبود یافت

کلمات کلیدی :مدیریت فشار ،منطقه  2آب و فاضالب ،هدررفت



-1مقدمه
سیستم های آبرسانی شهری اغوب جز منابع عرضه کننده آب به مصرف کنندگان محسوب می شوند گاهی در برخی از شبکه
های توزیع آب فشار بیشتر از فشار حداقل استاندارد جهت سروی

دهی م ووب و تامین نیاز مصرف کنندگان می باشد

تح ی ات بین المووی در دو دهه اخیر نشان داده است که وجود هد فشار بسیار باالتر از حداقل فشار الز  ،میتواند تاثیرات منفی
زیادی ازجموه افزایش نرخ شکست لوله ها ،افزایش پتانسیل مصرف آب ،کاهش عمر تجهیزات و افزایش نرخ نشت در سیستم
های توزیع آب شهری به همراه داشته باشد بنابر م العات و تح ی ات گذشته ،افزایش هد فشار در شبکه های توزیع آب میتواند
منجر به افزایش نرخ نشت شود] ،[1به ع یده بسیاری همچون  Gomesیک راب ه فیزیکی بین م دار جریان نشت و فشار در
شبکه های آبرسانی وجود دارد] Jowitt [2و  Xuدر سال  Tucciarelli، 1990و همکاران در سال  Reis ،1999و
 Chaudhryدرسال  1999و همچنین  Ulanickaو همکاران درسال  2001باتوجه به تاثیر گذاری فشار به عنوان یک پارامتر
مهم در میزان نشت ،تکنیک هایی جهت به حداقل رساندن فشار ارائه کرده اند ،یکی از این تکنیک ها استفاده از شیرهای
کاهنده فشار درشبکه معرفی شده است]. [6] [5] [4] [3
اهمیت نشت تنها به جنبه هدررفت آب خبصه نمی شود بوکه عبوه بر جنبه اقتصادی یک دغدغه محیط زیستی و ایمنی و
بهداشت است که امری ضروری برای رسیدن به توسعه پایدار به شمار می آید در واقع میتوان گفت نشت باعث ناکارآمدی
انرژی در شبکه های توزیع آب می گردد] [7میزان نشت در شبکه های آبرسانی درکشورهای مختوف در سراسر دنیا متفاوت
است ،برای مثال در کشوری مثل هوند با سیستم آبرسانی مناسب نشت حدود  3تا  7درصد است] [8و دربرخی از کشورهای
کمتر توسعه یافته به 50درصد هم می رسد]  [9درایران هم م العاتی در این زمینه انجا شده است که از جموه ی آن می توان
به پژوهش سو انی اصل و فغفور مغربی در سال  1387را اشاره کردکه با بهرهگیری از روش های مدیریت فشار در شبکه
آبرسانی من ه سرافرازان مشهد ،ضمن کاهش نشت به حدود  35درصد ،توزیع فشار درشبکه را یکنواخت تر نمودند] [10
جهانگیری و یارانی در سال  1391کنترل هوشمند فشار توسط شیرهای فشار شکن را روشی مناسب برای مدیریت مصرف بهینه
آب وکاهش قابل توجه نشت شبکه معرفی کردند ،به طوریکه دراین تح یق با کاهش  14/23درصد میانگین فشار ،م دار
 26585مترمکعب آب در سال صرفه جویی شده و  27/44درصد از میزان نشت کاهش یافته است ] [11
بنابراین مدیریت فشار میتواند یکی از کاراترین روش های کاهش نشت در شبکه های توزیع شهری باشد این روش مدیریتی
بایستی به گونه ای انجا شود که عبوه بر کاهش نشت در شبکه آبرسانی ،نیاز آبی مصرف کنندگان را نیز کامبً تامین نماید از
آنجایی که گاهاً مدیریت فشار با کاهش فشار در برخی مناطق همراه است  ،بایستی افت فشار به اندازه ای باشد که بتواند به
خوبی تعادل میان مدیریت عرضه و ت اضا را مح ق سازد
دراین تح یق ،به دلیل وسعت ،جمعیت و قدمت شبکه آبرسانی درمحدوده عموکردی مخزن  ، 71من ه  2آب وفاضبب تهران،
به عنوان پایووت م العاتی جهت اجرای روشهای مدیریت فشار انتخاب گردیده است روش های مدیریت فشار در این شبکه به
نحوی به کار گرفته شده که عبوه بر کاهش نشت شبکه ،دیماند مورد انت ار مصرف کنندگان به طور کامل تامین گردد
-2متدولوژی
باتوجه به اهمیت موضوع کاهش آب بدون درآمد و میزان نشت در شبکه آبرسانی شهری و مزایای اقتصادی مدیریت فشار،

الز است که میزان فشار در شبکه آبرسانی محاسبه گردد و در ن اطی که فشار اضافی بسیار بیش از میزان حداقل استاندارد است
با مدیریت صحیح و کارآمد شبکه ،فشار کاهش یابد دراین پژوهش با استفاده از لینک کردن نر افزار  Epanetو Matlab
میزان نشت محاسبه می گردد روش استفاده شده جهت مدلسازی مصرف روش مبتنی بر فشار ( )PDD1و روش مورد استفاده
جهت مدلسازی نشت روش حداقل جریان شبانه می باشد ]  [12که در زیر هریک از روش ها به طور مختصر توضیح داده شده

است.
 -2-1مدلسازی مصرف شبکه
یکی از روش های سنتی و رایج شبیه سازی شبکه آبرسانی روش مبتنی برت اضاست( )2DDAاین روش برای شرای ی است که
دیماندهای مورد انتظار در هرگره به طور کامل تامین گردد چنانچه شرای ی مثل شکست در لوله و یا ق عی پمپ رخ دهد فشار
در شبکه از حداقل فشار مرجع کمتر می شود در چنین شرای ی استفاده از روش مبتنی بر ت اضا نمیتواند شرایط واقعی شبکه را به
درستی نشان دهد]  [13دراین مواقع از روش مبتنی برفشار (  )PDDاستفاده می گردد دراین روش که میزان مصرف گره ای
به میزان فشار در همان گره وابسته است ،شبیه سازی نتایجی واقع گرایانه تر دارد مدل های مختوفی برای این نوع مدلسازی
تامین مصارف پیشنهاد شده که در این تح یق از روابط  Wagnerدر سال ( [14 ] 1988راب ه  )1-2استفاده شده است
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در راب ه فوق  Actual Demandدبی واقعی خروجی از گره در شرایط متفاوت فشاری Nodal Demand ،دبی پایه
مورد نیاز در گره 3CPH ،هد فشاری محاسبه شده4 RPH ،هد فشاری مرجع و  5 MPHمینیمم هد فشاری می باشند
-2-2مدلسازی نشت
مدل سازی نشت در گذشته به دو رویکرد شبیه سازی نشت از گره ها و نشت از لوله ها ت سیم شده است .در این تح یق از
ترکیب دو روش فوق که در سال  2009توسط تابش و همکاران ارائه گردیده ،استفاده شده است] .[12برای محاسبه م دار
نشت شبانه دریک من ه با استفاده از اندازه گیری جریان های حداقل شبانه ،باید م دار مصارف مجاز شبانه از م دار کل جریان
حداقل شبانه کسر نمود در مواردی که اطبعات قابل اعتماد کافی وجود نداشته باشد طبق آیین نامه ها و استانداردهای مختوف،
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م دار مصارف مجاز شبانه در حدود  0/6لیتر به ازای هر نفر در هر ساعت در نظر گرفته می شود] [15لذا با توجه به موارد فوق
الذکر ،می توان م دار نشت شبانه ( 𝐹𝑁𝑀 )𝑄𝐿.را با استفاده از راب ه  2-2محاسبه نمود
𝑠𝑒𝑠𝑈 𝑡𝑄𝐿.𝑀𝑁𝐹 = 𝑀𝑁𝐹 − 𝑁𝑖𝑔ℎ

()2-2

در راب ه فوق 𝐹𝑁𝑀 جریان مینیمم شبانه و  Night Usesم دار مجاز مصرف شبانه می باشند
برای پیش بینی تغییرات نشت با کنترل فشار ،نیاز به راب ه ای است که نشت در هرن ه از شبکه را به صورت تابعی از فشار در
آن ن ه نمایش دهد ،بنابراین با توجه به میزان نشت شبانه محاسبه شده میزان نشت در هرساعت از شبانه روز ( 𝑡 )𝑄𝐿.با توجه به
اطبعات فشار طبق راب ه  3-2محاسبه می گردد

()2-3
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( × 𝐹𝑁𝑀𝑄𝐿.𝑡 = 𝑄𝐿.

𝐹𝑁𝑀𝑃

در راب ه فوق 𝑡𝑃 فشار متوسط شبکه در زمان  tو 𝐹𝑁𝑀𝑃 فشار متوسط درزمان جریان مینیمم شبانه می باشند
-3منطقه مورد مطالعه
شبکه آبرسانی مخزن شماره  71در قسمت شرقی تهران به دلیل فشار باالی شبکه و وجود سه شیر فشار شکن در س ح محدوده
م العاتی جهت مدلسازی و بررسی تاثیر فشار برمیزان هدررفت نشت شبکه انتخاب شده است این من ه م العاتی مساحتی برابر
با  4428469مترمربع و جمعیتی حدود  69518نفر را داراست همچنین ارتفاع داخوی این مخزن  6/2متر می باشد شکل  1نشان
دهنده جانمایی ساده ای از اجزای شبکه من ه مورد را نشان میدهد که موقعیت هریک از فشار شکن ها در این شکل نشان داده
شده است

شکل  :1شمای کلی شبکه آبرسانی منطقه مورد مطالعه

میزان افت هریک از فشارشکن ها(ن اط مشخص شده  1تا  3درشکل شماره  )1به ترتیب برابر با  30،23،25است،که به ترتیب
در حوالی بزرگراه وفادار ،میدان رهبر و خیابان احسان قراردارند ،همچنین با بررسی طرح تفصیوی وتراکم شهری من ه ،تامین
فشارعموکردی حداکثر چهار طب ه در بهره برداری شبکه به عنوان مینیمم فشار در شبکه الز به تامین است که م ابق با نشریه
 117-3سازمان برنامه و بودجه ] [16معادل با فشاری در حدود  26متر آب بدست می آید
 -4نتایج
 -1-4ارزیابی وضعیت کنونی
همان ور که در قسمت متدولوژی عنوان شد ،برای محاسبه نشت از تحویل حداقل جریان شبانه از طریق لینک نر افزار
 Epanetبا  Matlabاستفاده شده است با بررسی وضعیت موجود شبکه آبرسانی ،حداقل فشار شبکه  5/8متر در ساعت 11
صبح و حداکثر فشار 67/71متر در ساعت  3شب بدست می آید همچنین حداقل میزان مصرف شبانه  0/048مترمکعب برثانیه
در ساعت  3شب رخ میدهد و با فرض صحیح بودن م دار  0/6لیتر به ازای هرنفر در هرساعت میزان مصرف مجاز شبکه 0/011
مترمکعب برثانیه بدست می آید در این حالت میزان نشت شبانه  0/036مترمکعب برثانیه و نرخ نشت شبکه معادل با % 19/95
می باشد
 -2-4اعمال سناریوهای مدیریت فشار
همان ور که بیان شد یکی از پارامترهای موثر و مهم در کارکرد شبکه آبرسانی شهری فشار آب می باشد با توجه به
اینکه با افزایش فشارشبکه ،توفات آب و به خصوص مصرف آب زیاد می شود و همچنین ایمنی شبکه در برابر شکست
تجهیزات کاهش می یابد ،معموال سعی می گردد تا م دار فشار با رعایت حداقل های الز جهت تامین کامل نیاز مصرف
کنندگان ،به م دار مناسبی کاهش یابد در اینجا برای کاهش فشار در شبکه موردنظر دو سناریو به صورت زیر تعریف شده

است.
 -1 -2-4سناریوی اول :تغییرهد ورودی شبکه
از آنجایی که عمدتاً منابع ذخیره تامین آب فشار شبکه آبرسانی را تامین می کنند و از طرفی تغییر مصرف آب
درشبکه باعث ایجاد تغییر در میزان افت فشار موجود در شبکه می گردد ،بایستی هد ورودی شبکه با استفاده از پمپ
وفشارشکن ،به صورت همگا با تغییر مصرف در ساعات متفاوت روزانه تغییر داده شود تا درنهایت فشار در ن اط متفاوت شبکه
در یک وضعیت م ووب باقی بماند بنابراین بهترین حالت تغییر هد ورودی با چندین بار سعی و خ ا براساس الگوی مصرف
کوی شبکه به دست آمد دراین سناریو میزان نشت نسبت به حالت اولیه شبکه به میزان  %20/76کاهش خواهد یافت
 -2-2-4سناریو دوم :استفاده از تجهیزات کاهنده فشار به همراه تغییر هد ورودی شبکه
دراین سناریوعبوه بر تغییر هد ورودی شبکه از کاهنده فشار نیز استفاده شده است شیرهای فشار شکن متعدد با
فرآیند بهینه سازی در موقعیت های مختوف تعبیه گردید و در نهایت ،بهترین موقعیت قرار دهی شیر فشار شکن اضافی در من ه
انتخاب گردیده است فشار شکن موردنظر در حوالی خیابان امین و با افت فشار 10متر بهترین موقعیت نصب را داراست



م ایسهی فشارمتوسط شبکه و نشت در سه حالت وضع موجود ،سناریو اول وسناریو دو به ترتیب در اشکال  2و  3نشان داده
شده است همان ور که در این اشکال مشاهده میگردد میزان کاهش فشار در سناریو دو نسبت با حالت های قبوی بیشتر است
دراین حالت میزان نشت شبکه 0/013مترمکعب برثانیه به دست می آید که نسبت به حالت اولیه شبکه  %33/6نشت کاهش
داشته است دراین سناریو میزان فشار در ساعات  1تا  6صبح در بعضی از ن اط از م دار حداقل استاندارد فشار کم تر می باشد
که با توجه به اندک بودن آنها قابل صرف نظر است

شکل : 2فشار متوسط شبکه

شکل: 3نشت ساعتی شبکه

 -5نتیجهگیری
یکی از اهداف مهم مدیران شبکه آبرسانی در دنیا کاهش توفات آب و نشت در شبکه می باشد درمیان تما عواموی که بر نشت
تاثیر گذار هستند ،در دسترس ترین پارامتر قابل کنترل برای شرکت های متولی آب در این زمینه ،مدیریت فشارشبکه است راه

های متعددی برای کاهش میزان اضافه فشار موجود درشبکه وجود دارد که برای مثال میتوان به بازنگری در هد فشاری منابع و
استفاده از تجهیزات کاهنده فشار اشاره کرد دراین پژوهش ،شبکه آبرسانی مخزن شماره  71تهران به عنوان پایووت م العاتی
انتخاب شده است در این تح یق با استفاده ازروش  PDDمصارف گره ها مدلسازی شد و در ادامه هدر رفت واقعی از مدل
نشت حداقل جریان شبانه ،مدلسازی گردید و وضعیت فعوی شبکه آبرسانی موجود ارزیابی شد در ادامه بعد از بررسی
سناریوهای مختوف مدیریت فشار ،دو سناریو،تغییر هد رودی شبکه از وضعیت فعوی به الگوی متغیر پیشنهادی روزانه و استفاده
از تجهیزات کاهنده فشاربه همراه تغییر هد ورودی به عنوان راهکارهای پیشنهادی مدیریت فشار در من ه ارائه گردید نتایج
نشان داد میزان نشت شبکه در وضعیت موجود در حدود  %19/95است که با در نظر گرفتن سناریوی تغییر هد ورودی شبکه و
استفاده هم زمان از فشار شکن ،در بهترین حالت ،میزان نشت نسبت به وضعیت فعوی در حدود  33درصد کاهش خواهد یافت
بنابراین هیچگاه نمیتوان نشت از شبکه را تنها با مدیریت فشار به طور کامل برطرف نمود به عبارت دیگر مدیریت فشار به
تنهایی برای کاهش نشت کفایت نمی کند

 -6قدردانی
در پایان الز است تا کمال تشکر و قدردانی خویش را از همکاری مدیران و کارشناسان شرکت آب وفاضبب من ه  2تهران
در به اشتراک گذاری اطبعات اولیه از من ه مورد م العه ،ابزار نماییم
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