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خالصه
تداوم خشکسالی ها و در پی آن كاهش كمی و كیفی منابع آب يکی از چالشهاي اساسی شركت هاي آب و
فاضالب میباشد .كاهش اعتبارات عمرانی اختصاص يافته به شركت هاي آب و فاضالب و همچنین توان مالی
محدود شركت ها مانع از جايگزينی شبکه هاي فرسوده و قديمی می شوند در نتیجه در صورت عدم اقدام مناسب
جهت مديريت فشار ،آب زيادي از شبکه هاي توزيع به هدر می رود .شهر مهريز در در تابستان ها با كمبود شديد
آب و نارضايتی شهروندان مواجه بود و هدررفت آن در پايان آن سال  91به  34درصد می رسید  .با بررسی كامل
شبکه توزيع تهیه مدل هیدرولیکی ،نصب فشار سنج به تعداد مورد نیاز ،ايجاد  DMAهاو اندازه گیري دبی شبانه
و تلفات در هريك از آنهاو در نهايت نصب شیرهاي گلوب روي خطوط آبرسان و نصب شیرهاي فشار شکن در
نقاط مورد نیاز بدون تعويض شبکه فرسوده میزان هدررفت آب به  24درصد در انتهاي سال  95رسیده است.ضمن
آنکه از سال  93تاكنون مشکل كمبود آب در تابستان نیز در شهر مهريز به طور كامل رفع گرديده است.

مقدمه
ابزارهاي متعددي نظیر وسايل ساده و ابتدايی مانند مخازن و شیرهاي فشارشکن يا ابزارهاي مدرن و پیشرفته تنظیم فشار و
اندازه فشار آب در شبکههاي توزيع آب از مهمترين شاخصههايی است كه میتواند بهرهبرداري از سیستم را تحت تاثیر
قرار دهد .به همین دلیل تنظیم فشار در شبکههاي آب اهمیت زيادي داشته و نیاز به برنامهريزي دارد .به مجموعه برنامه ها
و عملیاتی كه به منظور تنظیم فشار در شبکه صورت میگیرد ،مديريت فشار اطالق میگردد



تعداد حوادث و میزان نشت از شب که هاي توزيع آب ارتباط مستقیمی با اندازه فشار آب در شبکه دارد .میزان تأثیر فشار آب در
اندازه جريان خروجی از هر نشت كه شايد مهمترين اثر فشار بر هدر رفت آب از شبکه در شبکههاي قديمی باشد ،براي تمام
نقاط يك شبکه به صورت يکنواخت توزيع نمیگردد .به عبارت ديگر اندازه تأثیر فشار در هدر رفت آب در نقاط مختلف
ال بدست میآيد .به همین دلیل اندازهگیري و
شبکه يکسان نمیباشد .تعیین توزيع میزان اين تأثیر از طريق اندازهگیري فشار معمو ً
كنترل فشار هیدرولیکی موجود در شبکههاي توزيع آب شهري میتواند فاكتور مؤثري در سنجش وضعیت شبکه توزيع و
كاهش حوادث آن باشد.
طبق استاندارد ايران در شرايط نرمال ،حداقل و حداكثر مقدار فشار در شبکههاي توزيع آب  20تا  50متر (2تا  5اتمسفر)
ال با توجه به بروز برخی نقايص و يا نقاط ضعف در مراحل طراحی ،اجرا و يا بهرهبرداري شبکههاي
تعريف شده است .معمو ً
توزيع آب ،مقدار فشار از محدوده مقادير توصیه شده استاندارد تجاوز مینمايد .بنابراين براي بهرهبرداري بهینه از شبکه توزيع
آب ،پايش (مانیتورينگ) مداوم مقادير فشار در شبکه ضروري میباشد.
فشار آب در تاسیسات انتقال و توزيع آب تابع وضعیت توپوگرافی منطقه ،بزرگی و كوچکی شهر و نوع تاسیسات به كاررفته
میباشد .اما معموالً بهتر است اندازه فشار در شبکه ها در محدودههاي حداقل و كم قرارگیرد تا محدودههاي حداكثر مجاز .بايد
دقت كرد كه اين موضوع بايد به عنوان يك پارامتر مهم در زمان طراحی سیستمها مورد نظر قرارگیرد.
با توجه به وجود ارتباط مستقیم میان فشار و برخی پارامترهاي مهم از قبیل مصرف و يا نشت در شبکه ،با انجام عملیات
فشارسنجی و كنترل مداوم فشار میتوان امکان بررسی اين پارامترها را فراهم نمود.
جهت تعیین فشار در شبکه میتوان از اندازهگیري و همچنین مدلهاي تحلیل هیدرولیکی استفاده كرد(كه اين دو مکمل يکديگر
نیز میباشند) .از داده هاي فشارسنجی در برخی نقاط خاص جهت كالیبراسیون مدل و انجام تحلیل هیدرولیکی استفاده شده و از
اين طريق میتوان به مقادير فشار در تمام نقاط شبکه پیبرد.
نتايج انجام يك عملیات مديريت فشار را میتوان به شرح زير برشمرد:
-

كاهش نشت و در نتیجه حفظ منابع آب و كاهش هزينههاي مربوط به سرمايهگذاري مجدد

-

كاهش مصارف كنترل نشده مرتبط با فشار (مانند آبیاري فضاي سبز)

-

كاهش میزان اتفاقات ،حوادث و خسارت ناشی از آن

-

خدماترسانی با ثبات براي مشتركین

-

كاهش مصارف كنت رل شده و مجاز مرتبط شده با فشار (مانند برداشتهاي مجاز درون شبکه)

 -1عمليات فشار سنجي شهر مهريز
براي شروع عملیات فشارسنجی قبل از هر اقدامی بايد شبکه و تاسیسات آنرا شناسايی كرد .سپس نقاط مورد نظر شناسايی و با
نصب تجهیزات الزم  ،محل هاي هدف را جهت نصب فشارسنج آماده نمود.
عملیات فشارسنجی در هر شهري ،بايد به صورت هم زمان و در نقاط مختلف شهر مورد بررسی ،انجام شود تا بتوان ،وضعیت
فشار هیدرولیکی شبکه را در ساعات و نقاط مختلف مشخص ن مود .از نظر آماري هر چه تعداد نقاط( نمونه) مورد بررسی و
فشارسنجی شده بیشتر باشد ،نتايج مطمئن تري از تحلیل و ضعیت هیدرولیکی شبکه بدست می آيد.

نقاط مناسب براي عملیات فشارسنجی شهر مهريز عبارتند از:
-

نقاط مرتفع و نقاط پست موجود در شهر مهريز (جهت در نظر گرفتن تأثیر شرايط توپوگرافی در فشار استاتیکی و
دينامیکی شبکه).

-

مراكز صنعتی و همچنین مراكز پرمصرف آب شهر مهريز (براي تعیین و بررسی تأثیر مصارف فوق بر فشار
هیدرولیکی شبکه ).

-

روي خطوط اصلی شبکه توزيع آب شهر كه مسئولیت تغذيه را به عهده دارند.

-

در نقاط تغذيه (به غیر از مخازن ذخیره ) ،مانند چاههاي با پمپاژ مستقیم به داخل شبکه

-

در نقاط ورودي و خروجی فشارشکن موجود در سريزد

-

در نقاط مرزي و انتهاي شهر مهريز(به منظور پوشش كامل بوسیله خطوط هم فشار).

 1-1بررسی خطوط هم فشار حداكثر فشار سنجی
به لحاظ علمی خطوط هم فشار حداكثري بايد مطابقت زيادي با خطوط ارتفاعی داشته باشند .به هر اندازه اين دو نقشه به
يکديگر نزديك باشند ،میتوان بیان كرد كه وضعیت فشار در شبکه مطلوب بوده و نشتهاي مرئی و نامرئی كمتري در
سطح شهر وجود دارد .در مواردي كه آرايش فشارحداكثر و خطوط تراز مانند هم بوده ولی اندازه فشار كاهش
چشمگیري داشته باشد ،حاكی از وجود نشتهاي زمینه در سطح شهر میباشد .به دلیل فشار زياد در شبکه در منطقه
خورمیزات آرايش خطوط هم فشار نسبت به خطوط تراز ارتفاعی تغییر چشمگیري دارد .اين موضوع حاكی از آن است
كه بايد توسط تکنیك هاي مديريتی فشار میزان فشار مازاد اين نواحی را حذف كرد .بررسی اندازه فشار مازاد مربوط به
نقاط فشار حداكثري و خطوط تراز حاكی از آن است كه در اكثر نقاط شهر تفاوت زيادي در اندازه اين كنتورها وجود
دارد .اين مطلب بیان می نمايد كه مقداري نشت زمینه در سطح شهر وجود دارد كه مقدار آن چشمگیر است.
بر اين اساس نواحی مربوطه خورمیزات نسبت به بقیه نواحی سطح شهر داراي مشکالت بیشتري هستند .در نواحی مركزي
محله مزوير آباد نیز گراديان نسبتاً زياد خطوط میتواند حاكی از وجود نشتهاي نامرئی قابل توجهی در اين منطقه باشد.
در نواحی از منطقه حسین آباد فشار مازاد زيادي وجود دارد كه با توجه به اين كه ورودي جريان آب به اين منطقه از
نواحی میرك آباد و حسین آباد است ،بهتر است نسب ت به محدود سازي جريان ورودي به اين منطقه برنامه ريزي هاي
الزمه صورت گیرد .با توجه به تحلیل انجام گرفته جهت ساير نقاط شهر هم ب نتايج الزم جهت اصالح و مديريت فشار
انجام گرفت

 2-1بررسی خطوط فشارحداقل
خطوط فشارحداقل بیانگر فشار آب شبکه در زمانی كه بیشترين مصرف آب در شبکه وجود داشته است .اين فشار در
شبکه در مواقع پیك مصرف كه معموالً ساعت ظهر يا غروب است اتفاق میافتد .بر اساس نتايج فشارسنجی اخذ شده،



در شهر مهريز ساعت  2عصر يا  14پیك مصرف و كمترين فشار در سطح شبکه اتفاق میافتد بررسی خطوط همفشار
حاكی از آن است كه در نواحی كمربندي شهر(جاده يزد – كرمان) فشار مازاد و زايدي وجود دارد كه قابل حذف می-
باشد.

3 -1رابطه بين فشار و حداقل جريان شبانه مهريز
درخصوص رابطه بین اين دو پارامتر تا كنون در جهان تحقیقات زيادي صورت گرفته است .نتايج تمامی آزمايشهاي
فوق ،نشان دهنده وجود رابطهايی توانی بین فشار AZNPو حداقل جريان شبانه به صورت زير می باشد:
N





  AZNP1
  
  AZNP0

 MNF1

 MNF0

در شهرمهريز با استفاده از مجزا سازي هاي ايجاد شده و مصارف اندازه گیري ضريب  Nبراي مهريز  1.8تعیین گرديد
همان گونه كه در جدول نشان داده شده است با افزايش  10متر فشار آب درشهر مهريز مقدار تلفات واقعی آب در سطح
شهر حدود  15درصد افزايش خواهد يافت .بر همین اساس به اين نتیجه رسیديم نسبت به انجام مديريت هوشمند فشار
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در سطح شبکه شهر مهريز اقدام شود .در اين صورت تلفات واقعی شبکه بسیار كاهش چشمگیري خواهد داشت.جدول 1

- 2بررسي جريان حداقل شبانه شهر مهريز
اندازه جريان يك منطقه با شبکه مجزا شده از كل شبکه يك شهر در زمان شب و هنگامی كه حداقل مصرف مشتركین
روي می دهد را حداقل جريان شبانه درآن منطقه مینامند .بعد از تعیین میزان جريان حداقل شبانه يك منطقه می توان
میزان نشت شبکه را در اثر وجود ترك ها  ،درزها و شکستگی ها تشخیص داد .بر اين اساس سهم يکی از اصلی ترين
مولفه هاي آب بدون درآمد يك شهر را كه همان تلفات واقعی يا فیزيکی می باشد از كل درصد آب بدون درآمد شهر
محاسبه كرد .اين مو ضوع اولین هدف محاسبه جريان شبانه است .با محاسبه هدر رفت آب در سیستم اتفاقات و سیستم
انتقال می توان میزان هدر رفت آب در سیستم مشتركین يا هدر رفت ظاهري يا غیرفیزيکی را محاسبه كرد.
-1-2خصوصيات مناطق مجزاي شهر مهريز
در اين پروژه سعی بر اين بود كه مناطق ايزوله شده شهر مهريز داراي خصوصیات زير باشد:
مخزن واحد داشته باشد(به منظور حداقل ساختن مشکالت فشار).
ورودي اندازهگیري شده منفرد داشته باشد(به منظور افزايش دقت جريان سنجی).
وضعیت توپوگرافی يکسان در منطقه ايزوله شده داشته باشد(به منظور باالنس فشاري در شبکه).
با توجه به بررسی هاي به عمل آمده  9منطقه مجزا براي مهريز تعريف و مجزا سازي صورت گرفت و در نیجه بعد از
جداسازي و نیز نصب وسايل اندازه گیري با استفاده از عملیات شبانه میزان تلفات شبانه  60لیتر بر ثانیه اندازه گیري

گرديد ضمن آنکه با روش testing

 stepمشخص شد كدام نواحی ها داراي بیشترين نشت شبانه می باشند .انجام

تحلیل فشار سنجی و همچنین ايجاد نواحی مجزا مشکالت شبکه را به صورت كامل به ما نشان داد .بخش هايی كه می
بايست به سرعت نشت يابی و اصالح شبکه بشوند مشخص گرديدند و نیز جهت تصحیح فشار محل هاي مورد نیاز
جهت نصب شیر فشار شکن مشخص گرديد.
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نقشه 1مناطق مجزا در شهر مهريز و مقدار دبی شبانه اندازه گیري شده

نقشه  2اولويت نشت يابی
 -3نتيجه گيري
در شهر مهريز پروژه هاي نشت يابی نیز انجام گرفت ضمنا جهت مديريت فشار نیز اقدامات ذيل در سال  93انجام
پذيرفت
-1نصب شیر گلوب به همراه محرك برقی روي انتهاي خط آبرسان مخزن بیدك وصل به تله متري
 -2نصب شیر گلوب به همراه محرك برقی روي انتهاي خط آبرسان مخزن میانکوه وصل به تله متري
-3نصب شیر فشار شکن در مسیر شهرك سنگ و كاهش فشار از  4به  2كه در انتها  6به 3
-4نصب شیر فشار شکن در مسیر خروجی مخزن خورمیز به سمت مسکن مهر شهرك شهید علی زارع مهريز از  3به 1.5
-5نصب شیرفشارشکن در خورمیزكاهش فشار از  2.5به  1به علت فرسودگی شبکه
-6نصب شیر فشار شکن در خط آبرسان مخزن بیدك به سمت شهرك زارعین كاهش فشار از  3به 1.5
با اقدامات انجام گرفته میزان آب بحساب نیامده در شهر مهريز حدود  12درصد كاهش يافت از هدرروي  400هزار متر
مکعب آب در استان كويري يزد جلوگیري به عمل آمد ضمنا مشکل كم آبی در فصل تابستان نیز به كلی رفع گرديده
است .دبی شبانه نیز در شهر مهريز از  60لیتر بر ثانیه به  40لیتر بر ثانیه كاهش پیدا كرده است.



نقشه 3وضعیت فشار حداكثر قبل از نصب شیرهاي گلوب و مديريت فشار

نقشه 4وضعیت فشار حداكثر بعد از نصب شیرهاي گلوب و مديريت فشار

تغییرات درصد آب بدون درآمد شهر مهريز يزد پس از اجراي طرحهاي مديريت فشار و نشت يابی
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