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 خالصه

مصارف، کنتار  جهت مدیریت هدررفت هاای واقیاو و برخاو مه های هاای شرب مدیریت فشارهای بهره برداری یک سیستم توزیع آب 

فشاار متوسان ناهیای فراوانو وقوع نشت های جدید بر روی خطوط اصلو و انشیابات وافزایش عمر کاری زیر سااخت هاا ضاروری است 

اتخاذ یاک رو  سیساتماتیک جهات محاسابی  های شبکی توزیع آب مو باشد بنابراینیک پارامتر کلیدی برای تمام محاسبات و مد سازی

نرخ جریان نشت باا فشاار متوسان ناهیای  ) نشت از منافذ ثابت و متغیر( FAVADبا توجی بی رابطی   مو باشد  ریضروفشار متوسن ناهیی 

در بسیاری از سیستم ها و زون ها تغییر مو کند کی در نتیجی آن نارخ جریاان  شبانی روز ساعت 24کند  فشار متوسن ناهیی در طو  تغییر مو

ساعت نشت متوسن روزانای را بدسات آورد  بارای  24توان بسادگو با ضرب نرخ نشت شبانی در نشت نیز با آن تغییر مو کند  بنابراین نمو

 گردد   محاسبیشب -فاکتور روز تبدیل نرخ نشت شبانی بی نشت متوسن روزانی باید

 

 شب-، فاکتور روزFAVADفشار متوسط ناحيه، رابطه کلمات کليدی: 
 

 

 مقدمه -1

ت مربوط بی تییین این نقطی در آب بدون درآمد اشاره شده و همچنین رو  ها و محاسباAZP1متوسن ناهیی نقطیبی چرایو استهاده از مقا یاین در 

هاضر کمک  است مقا یمحاسبی مقدار روزانی هدررفت واقیو از جریان های شبانی بسیار مهید است  امیدشب نیز جهت  -یا فاکتور روزNDF2مشخص شده است  

نرم افزار رایگان   اشندکند تا بسیاری از کارشناسان از سردرگمو و یا شاید اشتباهات محاسباتو اجتناب نمایند و تحلیل قابل اعتمادتری از محاسبات خود داشتی ب

AZP&NDFCalcs توسن آقای آ ن المبرت )مدیر و بنیانگذار افزار   این نرم]6[دهدشب را براهتو انجام مو-بات فشار متوسن ناهیی و فاکتور روزمحاس

تدوین و نگار  یافتی و طو سا  سابقی کاری در زمینی هدررفت آب مو باشد 50کی یکو از متخصصین شهیر آب بدون درآمد با بیش از ( LEAKSدپارتمان 

شب با محور قرار -تالشو جهت میرفو رو  صحیح محاسبی فشار متوسن ناهیی و فاکتور روز در واقع این مقا ی اهداء شده است نویسنده او  مقا ی بی ای مکاتبی

 یابند باشد تا کاربران براهتو توانایو محاسبات را داشتی باشند و از سردرگمو رهایو ا ذکر و دستورا یمل آن موافزار فوقدادن نرم

 

 چرا اندازه گیری قابل اعتماد از فشارهای سیستم توزیع اهمیت دارد؟ -2
 اطالع و مدیریت فشارهای بهره برداری یک سیستم توزیع آب برای :

 مدیریت هدررفت های واقیو و برخو مه هی های مصرف 

 کنتر  فراوانو وقوع نشت های جدید بر روی خطوط اصلو و انشیابات 

  زیر ساخت هاافزایش عمر کاری 

                                                 
1Average Zone Point 
2Night-Day Factor 
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یابو ضروری است  همچنین اندازه گیری های فشار در زون ها برای تحلیل اندازه گیری های جریان شبانی، و همچنین برای تهسیر آزمون ها جهت ارز

 پارامترهای زیر ساختو هر زون با استهاده از مهاهیم بنیادی بین ا مللو از قبیل :

 تخمین نشت ه( ا ای زمینی و ترکیدگو هتحلیل مه هی هدررفت واقیوBABE3) 

 مههومFAVAD4  روابن بین فشار و نشت، فشار و مصرف مورد نیاز است 

در بدست آوردن شاخص نشت  UARLمورد نیاز است  5( UARL( برای محاسبی هدرفت واقیو اجتناب ناپذیر سا یانی )Pavفشار متوسن سیستم )

 7(AZNPیکو از شاخص های عملکرد کلیدی برای هدررفت های واقیو مو باشد  همچنین فشار متوسن ناهیی در شب ) ILIستهاده شده و ا6(ILIت)زیر ساخ

هداف در مدیریت یک پارامتر کلیدی برای انواع دیگری از محاسبات مد سازی بر اساس جریان های شبانی مو باشد  فشار متوسن یک پارامتر کلیدی برای برخو ا

  ]1[ابراین اتخاذ یک رو  سیستماتیک جهت محاسبی آن ارزشمند مو باشدتوزیع مو باشد، بن

 

 فشار متوسط سیستم -3

 محاسبه فشار متوسط ناحیه -3-1

هر کدام بطور  Pavچگونگو محاسبی فشار متوسن برای یک سیستم شامل تیدادی زون )بزرگ و کوچک( را نشان مو دهد کی مقادیر  1جدو  

برای آن زون  برای هر زون منحصر بهرد و ارزیابو فشار متوسن( AZP)جداگانی ارزیابو شده اند  یک رو  سیستماتیک جهت تخمین نقطی متوسن ناهیی 

فت برای کل سیستم، فشار متوسن وزنو کل زون ها در آن سیستم است  گروه کاری هدرر Pavفشار متوسن  توصیف شده است   3-3منحصر بهرد در بخش 

انشیاب بر کیلومتر یا بیشتر باشد، بیشترین هدررفت های واقیو بر روی  20کی در بیشتر سیستم ها، اگر چگا و انشیابات  کندآب انجمن بین ا مللو آب بیان مو

انشیاب بر کیلومتر باشد، قابل  20فاکتور وزنو ترجیح داده شده، تیداد انشیابات مو باشد  اما اگر چگا و انشیابات کمتر از  انشیابات اتهاق خواهد افتاد، بنابراین

  کیلومتر( انتظار است کی بیشتر هدررفت های واقیو بر روی خطوط اصلو اتهاق بیافتد بنابراین فاکتور وزنو ترجیح داده شده طو  خطوط اصلو مو باشد)

مثا و از چگونگو محاسبی فشار متوسن وزنو سیستم از فشارهای متوسن منحصر بهرد در زون هایو کی در سیستم ایجاد شده اند، مو باشد  در  1 جدو 

ر ارزیابو از فشازون با تهاوت های قابل توجی در طو  خطوط اصلو، چگا و انشیابات و فشار متوسن ناهیی وجود دارد با توجی بی چگا و انشیابات دو  7این مثا  

بد یل اینکی روی هم رفتی چگا و  متر اگر طو  خطوط اصلو استهاده شود  51.5انشیابات استهاده شود و تیداد متر اگر  50.7متوسن وزنو سیستم بدست مو آید  

 50.7از خطوط اصلو مو باشد، مقدار محاسبی شده انشیاب بر کیلومتر  20انشیاب بر کیلومتر از خطوط اصلو است، کی بزرگتر از  32.7انشیابات برای کل سیستم 

  ]1[متر است، وزن دهو بر اساس تیداد انشیابات مو باشد کی این بهترین تخمین از فشار متوسن سیستم ترجیح داده شده است

 AZPتعریف نقطه متوسط ناحیه -3-2

مو تواند بطور تقریبو بینوان نماینده فشار متوسن ناهیی مطرح شود این نقطی یک موقییت فیزیکو است )میموالً یک شیر آتش نشانو( جاییکی فشار  

ها یافت مو شود، همچنانکی جریان ورودی بطور ساعتو، روزانی و فصلو تغییر مو کند از مهمترین مشکالت بنیادی )متأسهانی تکرار شونده( کی در برخو نوشتی 

بحرانو و ورودی مو باشد  در ها یکی ممکن است این موضوع یک فرض صحیح برای برخو زون  این فرض است کی فشار متوسن ناهیی، متوسن فشار های نقطی

ن شبانی ناهیی های کوچک بدون اختالف در تراز ارتهاعو زمین باشد، در بیشتر موارد منجر بی خطاهای قابل توجی در تخمین فشار متوسن ناهیی و فشار متوس

نشان داده شده است  در هر دو شکل فرض اینکی فشار متوسن ناهیی برابر متوسن ب( 1ا ف و 1)  1و در شکل ثا واضح بوسیلی م خواهد شد  این موضوع بطور

   ]1و 6[تر تخمین خواهد شدفشار های نقطی ورودی و بحرانو باشد بطور واضح نادرست خواهد بود و بطور قابل توجهو از فشار متوسن واقیو زون پایین

 استفاده از یک روش سیستماتیک و قابل ممیزی جهت محاسبه فشار متوسطهای اساسی جهت گام -3-3

 یک رو  سیستماتیک برای هر زون گام های اساسو دنبا  شده زیر مو باشد :

برای یک پارامتر زیر ساختو مناسب )میمواًل انشیابات مشترکین، طو  خطوط اصلو یا شیر  (WAGL) : محاسبی یک میانگین وزنو تراز ارتهاعو زمین 1گام 

  های آتش نشانو(

 : انتخاب یک شیر آتش نشانو مناسب نزدیک مرکز زون بینوان نقطی متوسن ناهیی، بطورتقریبو برابر با میانگین وزنو تراز ارتهاعو زمین   2گام 

                                                 
3Background & Bursts Estimates 
4Fixed and Variable Area Discharges 
5Unavoidable Annual Real Losses 
6Infrastructure Leakage Index 
7Average Zone pressure at night 
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  بوسیلی اندازه گیری یا ارزیابو غیر مستقیم AZPمتوسن در نقطی : بدست آوردن فشار های  3گام 

 و فشار متوسن، همراه با یک ممیزی دقیق  WAGL ،AZP: ثبت متدو وژی استهاده شده جهت محاسبی 4گام 

 

 زون 7: مثال محاسبه فشار متوسط وزنی یک سيستم با  1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ب1شکل                                     ا ف                                                  1شکل                               

 ددهرا نشان میباشد می فشار های نقطه بحرانی و ورودیفرض اینکه فشار متوسط ناحيه، متوسط  ب1الف و 1های شکل : 1شکل 

 

 نام زون

 طو 

 خطوط اصلو

)Lm( 

تیداد امالک دارای 

 Npصورتحساب
 Ns/Npنرخ 

 تیداد

 Nsانشیابات 
 چگا و انشیابات

 فشار متوسن

 جاری

 Pavدر زون 

Ns ×Pav Lm ×Pav 

    کیلومتر 
 بر کیلومتر از

 خطوط اصلو
 متر× کیلومتر  متر× انشیاب  متر

A 253.9 8206 0.990 8124 32 52.5 426507 13330 

B 153 5878 0.980 5760 37.6 38.1 219473 5829 

C 175.1 5596 0.930 5204 29.7 61 317461 10681 

D 135.3 4719 0.950 4483 33.1 43.4 194564 5872 

E 110.7 2835 0.960 2722 24.6 62 168739 6863 

F 54.8 2380 0.980 2332 42.6 55.1 128515 3019 

G 60 2300 0.940 2162 36 48.7 105289 2922 

مجموع ستونها یا متوسن 

 وزنو
 48517 1560549 مجموع ستون ها = 32.7 30788 0.965 31914 943

 Ns = 30788 Lm = 943 تقسیم بر  7  7 7 تیداد زون ها

 32.7 4398 0.965 4559 134.7 متوسن زون

 تخمین

فشار متوسن 

 = Pavسیستم

50.7 51.5 

 متر 50.7 سیستم = Pavبرابر است باانشیاب بر کیلومتر است بنابراین بهترین تخمین  20چگا و سیستم بیشتر از 
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ذکر این نکتی ضروریست کی  بحث شده است  AZP&NDFCalcsافزار های فوق بطور مهصل در دستورا یمل نرمدر خصوص هر یک از گام

پیش از این برای هر زون نقطی متوسن ناهیی تیریف شده، یا چگونی و مو شود کی پرسنل جدید نپذیرند  صحیح این اطالعات کلیدی منجر بی این کوتاهو در ثبت

  ]1[دانتخاب شده، یا چرا محاسبات فشار متوسن ناهیی انجام شده اند  مو توان از این وقایع، کی متأسهانی بیش از هد تکرار مو شود، پرهیز کر AZPچرا 

 

 NDFشب  -فاکتور روز -4

 و بیان مسئله شناخت -4-1

دهد  در ساعات او یی بامداد )بطور نشان مورا شود کی بصورت ثقلو تأمین آب موDMAنمودار جریان ورودی و فشار متوسن ناهیی برای یک  2شکل 

مین مصرف با تخباشد  صبح( مصرف شبانی مشترکین در هداقل، و نشت در ماکزیمم مقدار خود بد یل هداکثر فشار متوسن در شب مو 4تا  1میمو  بین ساعت 

های توزیع از منایع تأمین تا نقطی مصرف مشترک کی باقو مو ماند نشت است  این نشت فقن برای سیستم جریانو هداقلشبانی مشترکین در زمان جریان شبانی 

کند، ساعت تغییر مو 24و  شود کی مصرف مشترکین و جریان ورودی در طمشاهده مو 2در شکل  باشد های داخلو مشترکین نیز مونیست بلکی شامل شبکی

کی  DMAهای جریان نشت نیز تغییر مو کند  بنابراین در این کند( نرخکند و )بد یل اینکی نرخ جریان نشت با فشار تغییر مومتوسن فشار در سیستم تغییر مو

باشد )بی متر برابر نشت در شب مو 24هد متوسن  ساعت کمتر از 24شود متوسن نشت در طو  تأمین آب بصورت ثقلو است همانطور کی در شکل مشاهده مو

 مکیب بر ساعت(

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثقلیبصورت با تأمين آب  DMAساعته نشت برای یک  24: نمودار  2شکل 

 

بر اساس شیرهای کنتر  فشار با کنتر گرهای تیدیل شده  کی با ت پمپاژ )کی بصورDMAنمودار جریان ورودی و فشار متوسن ناهیی برای یک  3شکل 

ن آب کی تأمی ها تدر این جاییکی متوسن فشار در شب کمتر از آن در طو  روز است  دهد  را نشان موشود ( تأمین آب موشودمدیریت فشار مو جریان

  ]2[برابر نشت در شب میباشد )بی متر مکیب بر ساعت( 24از هد متوسن  روزانی بیشترشود متوسن نشت است همانطور کی در شکل مشاهده مو پمپاژبصورت 

 شب -محاسبه فاکتور روز  -4-2

ابا استهاده از یک دیتاالگر یا ثبات فشار بمدت ( در یک زون تیریف کنید  فشار نقطی متوسن را AZPابتدا یک نقطی متوسن ناهیی )NDFبرای محاسبی 

 AZP&NDFدر نرم افزار  FAVAD N1گیری نمایید  با وارد کردن فشارهای متوسن در هر ساعت و همچنین یک ههتی ترجیحاً با بازه زمانو ده دقیقی اندازه

بستی بی جنس  و ی نیم تا یک ونیم باشد اما میموال بین با استهاده از آزمون شبانی مو N1گیری رو  اندازه ]4و 6[گرددشب محاسبی مو –براهتو فاکتور روز
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نیز فشار متوسن ناهیی در زمان وقوع  𝐴𝑍𝑃3−4نرخ نشت در هداقل جریان شبانی و  𝐿3−4رای توجیی نحوه محاسبی این فاکتور فرض کنید   ب]5[شده است ارزیابو

 صبح( برابر است با : 5تا  4)متوسن نرخ نشت از ساعت  𝐿4−5بنابراین  صبح اتهاق افتاده است 4تا  3از ساعت  𝐴𝑍𝑃3−4و  𝐿3−4نشت شبانی باشد    هداقل نرخ

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 پمپاژبصورت با تأمين آب DMAساعته نشت برای یک  24: نمودار  3شکل 

 

𝐿4−5 = 𝐿3−4 × (𝐴𝑍𝑃4−5/𝐴𝑍𝑃3−4)𝑁1  (1)                                                                                                                                                    

 داریم :صبح( 6تا  5)متوسن نرخ نشت از ساعت 𝐿5−6و همینطور برای  مو باشد  5تا  4متوسن فشار مابین ساعت  𝐴𝑍𝑃4−5در این میاد ی 

𝐿5−6 = 𝐿3−4 × (𝐴𝑍𝑃5−6/ 𝐴𝑍𝑃3−4)𝑁1                            (2                     )                                                                                                             

    

𝐴𝑍𝑃5−6  شب داریم : –برای محاسبی فاکتور روز مو باشد   6تا  5متوسن فشار مابین ساعت 

𝑁𝐷𝐹 = {مجموع نشت 24 ساعتی} /𝐿3−4                                                                                                               (3 )  

 داریم : 3داریم بنابراین با ساده سازی میاد ی شماره  𝐿3−4در صورت کسر نیز  3در میاد ی شماره با توجی بی اینکی 

NDF={(𝐴𝑍𝑃0−1/𝐴𝑍𝑃3−4)𝑁1 + ( 𝐴𝑍𝑃1−2/𝐴𝑍𝑃3−4)𝑁1 … . (𝐴𝑍𝑃23−24/𝐴𝑍𝑃3−4)𝑁1}                                              (4)

  

  ]3و 4[نیاز است N1تنها بی محاسبی فشار متوسن ناهیی و توان  NDFشود برای محاسبی مشاهده مو 4همانطور کی از میاد ی شماره 

 

 گیرینتیجه -5
  فشار یر تحلیلو و اطالعاتو ضروری استفشارهای سیستم های توزیع بنا بر یک سری دالیل مدیریتو و تهاساندازه گیری و ارزیابو های قابل اعتماد از 

یک  (AZNP)  همچنین فشار متوسن ناهیی در شب باشدمو، ضروری ILIبرای محاسبی شاخص عملکرد کلیدی، شاخص نشت زیر ساخت  Pavمتوسن ناهیی 

ارزشمند محاسبی آن  جهتیک رو  سیستماتیک  اتخاذاسبات مد سازی شده بر پایی جریان های شبانی مو باشد  بنابراین پارامتر کلیدی برای انواع دیگری از مح

کند ساعت نرخ جریان نشت نیز تغییر مو 24کند  با توجی بی اینکی با تغییر فشار متوسن یک سیستم در طو  نرخ جریان نشت با متوسن فشار ناهیی تغییر مو  است

جهت تبدیل نرخ نشت شبانی بر هسب متر مکیب بر ساعت بی نرخ ساعت نشت روزانی را بدست آورد   24توان بی سادگو با ضرب نرخ نشت شبانی در بنابراین نمو

نرم افزار دد  با واهد ساعت بر روز ضرب گر NDFشب  –نشت متوسن روزانی بر هسب متر مکیب بر روز ضرورت دارد تا نرخ نشت شبانی بی فاکتور روز 

AZP&NDF حاسبات را بی سادگو انجام مو دهد کلیی این م 
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 رایگان افزارسا  تجربی در هوزه آب بدون درآمد تشکر و قدردانو نمایم  ایشان نرم 60در پایان مناسب است از جتاب آقای آ ن  مبرت با بیش از 

AZP&NDF  ند آخرین ورژن آن را با آخرین دستاوردهای هوزه هدررفت آب در پایان آذر دادمساعد قو  اخیر اند کی در ایمیل در اختیار اینجانب قرار دادهرا

 برای همکاران عزیز ارسا  خواهم نمود  ب نیز بی همراه دستورا یمل قارسوهای آبقا در اختیار من قرار دهند و اینجانی همکاران شرکتبرای دسترسو همی
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