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 چکیده :

 

هاا  بردار و مديران آب در جهان را مشغول كرده است. مديريت فشاار ملاب بهياه رو كاهش نشت موضوعي است كه ذهن اغلب مهندسين بهره

ر تحهيهاا  و ماالااا  ا يا [1]ها به كار برده شود . ها و تكنولوژ كاهش نشت يك ابزار است كه بايستي به عنوان رو  تركيبي با ديگر رو 

آرايش عدم  [2].  مي يابدكاهش  ، سيستم توزيع  كاهش و متاادل كردن فشار در بانشت و تاداد نشت به مهدار زياد   ميزاننشان داده است كه 

 و در نتيزاهشاارها  غيار مزااز باعث باروز ف،  شبكه ، عدم اعمال مديريت فشار شبكه، پمپاژ مستهيم آب به دا ب مناسب بند زونهيدروليكي و 

ماالاا  فشار سنزي و نصب شيرها   فني و اقتصاد  نتايج [3].  شودها )حوادث( و  رابيها و  سارا  ناشي از آن ميافزايش و تادد تركيدگي

 4.8 ،  شهر رودبار قصران نشان مي دهد انزام عمليا  ذكر شده در بازه زماني يك ساالهدر ماالاا  مورد  راه عمليا  نشت يابي فشاركن به هم

 10000 قيمت تمام شده  هر متر مكاب آب احتساببا  اجرا  طرح مديريت فشار ،ر صد كاهش هدررفت آب را در پي داشته و كليه هزينه ها  د

  ماهه جبران مي شود. 3 در يك بازهبرا  استان تهران ،  1395 در سال ريال

 

 

 سرمایه گذاری ، بازگشت سرمایهرفت ، کاهش هدرکلمات کلیدی : فشارسنجی ، مدل هیدرولیکی ، شیر فشارشکن ، 
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 مقدمه :

لااا . را مي توان به عنوان حياتي ترين كاال  عصر حاضر در نظر گرفت كه ارز  آن روز به روز در جوامع مختلف بشر  روشن تر و مشهودتر ميگردد  آب

از توجاه و سارمايه مناابع آب مصار  ي كشاور ماي باشاد و ماديريت بهيناه امروزه كاهش تلفا  آب و مديريت منابع طبياي از نخستين اولويت ها  مديريت

، به مهندساين مشااور طي قرارداد    رودبارقصران  شهرها شبكه توزيع آبفشار تيريمدبه همين منظور  ماالاا   گاار  بيشتر  بر وردار گرديده است .

ورد ماالاه و جمع آور  اطالعا  اوليه و تايين ضارايب و محادوديت هاا ، مادلي از مددآب تهران سپرده شد كه در همين راستا پس از بررسي ها  مناهه م

 وضايت موجود شبكه توزيع آب شهر رودبار قصران تهيه شد.

 ایجاد  مدل هیدرولیکی :

افت نمود .به طور  الصه مراحب انزام استفاده از آن طي چند مرحله صور  پايرفته است تا نتايج قابب قبولي را بتوان از آن دري هيدروليكي وتهيه اين مدل 

،  WaterCadتوسط برنامه ها  مختلفي همانند آب تحليب شبكه ها  توزيع  آمده است . 1شده جهت تهيه يك مدل هيدروليكي در شكب 

WaterGems. اين مدل توسط نرم افزار و ... ميتوان مورد تحليب قرار دادWaterGems . مورد تحليب و بررسي قرار گرفت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل تهیه یک مدل هیدرولیکی -1شکل

 مدل هیدرولیکی :و کالیبراسیون  صحت سنجی 

نهااه  23اقدام به دبي سنزي و نيز فشارسنزي در نهاط مختلف شد . فشارسنزي هاا  صاور  گرفتاه شاامب  ميزان صحت مدل ابتدايي تهيه شده ،برا  تايين 

. پس از بررسي ها  به عمب آماده و مهايساه مادل تهياه شاده تفااو   ( اوشانشهر نهاه در  4نهاه در شهر ميگون ،  10، نهاه در شهر فشم  11مختلف بود ) 

 نتايج آن آورده شده است . 1شماره كه در جدول رين تفاو  ها در در شهر فشم بودها  زياد  وجود داشت كه بيشت



 شهر رودبار قصرانزی و شرایط واقعی رفتار شبکه بررسی مقایسه ای وضعیت فشار ماکزیمم در مدل سا-1جدول

 ردیف
آدرس 

 فشارسنجی

ماکزیمم فشار در 

مدل سازی 

 هیدرولیکی)متر(

ماکزیمم فشار 

در فشار سنجی 

 واقعی)متر(

 آدرس فشارسنجی ردیف

ماکزیمم فشار در 

مدل سازی 

 هیدرولیکی)متر(

ماکزیمم فشار 

در فشار سنجی 

 واقعی)متر(

 14 42 115 اول مگسك)فشم( 1
 ويال  سر وشه،

 كاشي)اوشان(
80 72 

 15 70 118 باغ مير)فشم( 2
   محدوده

 حسينه)اوشان(
54 59 

 16 61 130 كنار دهكده)فشم( 3
آزادگان، مدرسه   

 )ميگون(آزادگان
83 78 

 17 - - جاده ميگون)فشم( 4
رستوران -كنار حسينيه

 )ميگون(مخصوص
75 80 

5 
جنب پمپ بنزين 

 كوچه ياس)فشم(
70 60 18 

منزل  انم  -تنگه بن

 )ميگون(حميرا ناظمي
80 85 

6 
جنب شورا  

 شهر)فشم(
118 58 19 

جنب -جاده شمشك

 )ميگون(منبع آب
53 48 

7 
روبرو  بانك 

 ملي)فشم(
90 68 20 

منزل - يابان الهام

 )ميگون(ملكي
64 32 

 21 35 35 سپاه پاسداران)فشم( 8

منزل -سه راه هتب

صديهه 

 )ميگون(هوشمند

55 
فاقد داده قابب 

 قبول

9 

سرقال كوچه شهيد 

محسني منزل علي 

 محسني)فشم(

110 30 22 
منزل احمد -كاللي

 )ميگون(رجب مهر
130 140 

10 
شركت 

 مخابرا )فشم(
 120 112 )ميگون(مسزد جامع 23 100 112

11 
كوچه جنب 

 حسينه)فشم(
120 42 24 

رستوران -مالم

 )ميگون(آبشار
93 90 

12 
 قهوه ياصل  يابان

  انه)اوشان(
38 30 25 

-ميگون نو شمالي

امالک تخت 

 )ميگون(جمشيد

65 83 

13 
  يابان

 فرهنگ)اوشان(
72 68     

 

بين فشار ماكزيمم مدل ساز  با واقاي ا تال  زياد  وجود دارد. همچنين  فشار انادازه گيار  شاده  باه كه  فهميدتوان ، مي نتايج فشارسنزينگاه دقيق به با 

با توجه به كنتورها  التراسونيك نصب شاده در  روجاي هاا  مي باشد كه كه اين نشان دهنده   نشتي زياد شبكه ، هد استاتيك مي باشدپايين تر از مراتب 

فاا  دسات توان با محاسبه ا تال  آن با آمار مصر  بانك مشتركين در طي همين دوره به ميازان واقااي تل، مي1393مخزن و وجود اطالعا  آنها در سال  

 آمده است . 2درصد مي باشد كه در جدول شماره  71.5ر قصران ماادل پيدا كرد. ميزان آب بدون درآمد و تلفا  محاسبه شده در كب رودبا

 

 1393در سال میزان تولید و مصرف آب شهر رودبار قصران  -2جدول 

 درصد تلفات (m3) تولید ساالنه  (m3مشترکین ) ساالنهمصرف  ردیف

1 020/239/1 000/348/4 71.5 



رشاكن پس از كاليبره كردن شبكه با توجه به اطالعا  بدست آمده ، وضايت شبكه دوباره مورد تحليب قرار گرفت و نهاط مالوب جهت نصب شايرها  فشا

حادود زيااد  در ايان مناهاه جلاوگير   از هدر رفت آب تاااين مشاور پيشنهاد نشت يابي در نهاطي از شهر را به كارفرما داد تا بتوان  همچنين مشخص شد .

در مناطهي از شهر كه در مدل تهيه شده بيشاترين ميازان هادر رودبارقصران به صور  محدود و مورد   شهرستان بهره بردار  امور يتمدير با تاييد كهنمود .

  فشار در شهر رودبار قصران قبب از نصب شير فشارشاكن مهدار تغييرا .رفت را نشان ميداد عمليا  نشت يابي توسط كارشناسان اين مشاور صور  پايرفت 

 مي باشد . 3و باد از نصب آن به صور  جدول شماره 

 

 تغییرات فشار در شهر رودبار قصران قبل و بعد نصب شیر فشار شکنمیزان  -3جدول 

 حداکثر فشار)متر( میانگین فشار )متر( حداقل فشار در شبکه )متر( میزان تغییرات فشار

 134 55 13.5 از نصب شیر فشار شکن قبل

 58 27 13 بعد از نصب شیر فشار شکن

 

 هزینه سرمایه گذاری و میزان برگشت سرمایه :

قصاران ، باار   انزاام ماالااا  فشاار شاهر رودهزينه ها -1 مورد اصلي ميباشد كه عبارتند از : 3هزينه ها  صور  گرفته در  طرح مديريت فشار شبكه توزيع آب شهر لواسان شامب 

  هزينه ها  مربوط به  ريد و نصب شيرها  فشارشكن و نيز سا ت حوضچه ها  شير .  -3هزينه ها  انزام شده جهت نشت يابي ،  -2

 آمده است .  4در جدول شماره  1393هزينه ماالاا  مديريت فشار شهر رودبار قصران در سال  

 

 ( 1393ر قصران ) سال هزینه مطاللعات مدیریت فشار شهر رودبا -4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آمده است . 5هزينه نشت يابي انزام شده در شهر رودبار قصران در جدول 

 

 

 

 دک

 فعالیت

 فعالیت

 (ریال) الزحمه حق

 قرارداد

1 
 244/081/19 جمع آوری اطالعات پایه مربوط به زون فشاری فشار شکن

2 
انجام فشارسنجی در یک هفته در نقاط تعیین شده در 

 مرحله اول
110/703/47 

3 
مطالعات تعیین نمودار خروجی فشار در فشارشکن متناسب 

 با مصرف در نقطه بحرانی
244/081/19 

 244/081/19 اجرای عملیات کاهش فشار توسط کنترلگر فشار 4

5 
بررسی تاثیر نصب کنترلگر فشارشکن بر روی فشار منطقه 

 مورد مطالعه
244/081/19 

 244/081/19 بررسی اثرات اقتصادی مدیریت فشار 6

 110/703/47 مطالعات تعیین اثرات مدیریت فشار بر کاهش نشت 7

 440/812/190 مجموع



 ( 1393) سال هزینه نشت یابی انجام شده شهر رودبار قصران  -5جدول 

 

انزام شده جهت سا ت حوضچه ها و  ريد و نصب شيرآال  فشارشكن ، شير هوا و حمب نصب آنها ، همچناين شاير حاد و ياك عادد هزينه برآورد ميزان 

 آمده است : 6 شماره پمپ در جدول

 حوضچه ها و خرید و نصب شیرآالت فشارشکن ، شیر هوا و حمل نصب آنها ، همچنین شیر حد و یک عدد پمپبرآورد هزینه ساخت  -6جدول 

 هزینه )ریال( شرح ردیف

  054/142/220 خالصه کل برآورد هزینه شهر اوشان 1ردیف

  291/707/330 میگون شهر هزینه برآورد کل خالصه 2ردیف

  712/387/307 فشم شهر هزینه برآورد کل خالصه 3ردیف 

 057/237/857 مجموع

 

ه آب و پس از نصب شيرها  فشارشكن و عمليا  نشت يابي صور  پايرفته ميزان آب به حساب نيامده و نياز تااداد حاوادث و اتفاقاا  كاه در ساامانه ادار

 3و اتفاقا  در مناطهي كه شير فشار شكن در آن ها نصب گرديد به طاور قاباب مالحظاه ا  از  .تاداد حوادث فاضالب ثبت مي شود مورد برسي قرار گرفت 

را طي دو ساال متاوالي )قباب و بااد از  122تاداد حوتدث و اتفاقا  ثبت شده در سامانه  7جدول شماره  اتفاق در هفته رسيد 1اتفاق در هفته به صفر و يا  5تا 

 د .نصب شير فشارشكن( را نشان مي ده

 1395و  1394در سال میزان تولید و مصرف آب شهر رودبار قصران  -7جدول شماره 

 تعداد کل اتفاقات تعداد اتفاقات شبکه تعداد اتفاقات انشعابات دوره آماری

1394 682 257 971 

1395 432 189 640 

 

 اود عاالوه بار كااهش درصاد كااهش را نشاان ماي دهاد كاه  35رشكن( نزديك به )باد از نصب شير فشا 1395هماناور كه مشاهده ميشود تاداد كب اتفاقا  در سال 

) البته قابب ذكر است تااداد اتفاقاا  در شابكه توزياع عاالوه بار ميازان فشاار ارتبااط مساتهيمي باا سان هزينه ها  بهره بردار  شبكه توزيع  ، باعث رضايت بيشتر مشتركين مي شود .

كاه باا توجاه باه عادم تغييار در ماوارد ذكار  [4]اد انشاابا  غير مزاز در شبكه و ميزان توساه و نوساز  قسمت ها  مختلف ياك شابكه دارد شبكه، نحوه بهره بردار  شبكه ، تاد

 ، دليب اصلي كاهش اتفاقا  در بازه زماني مورد ماالاه مديريت فشار مي باشد ( .شده به غير از تغيير در ميزان فشار در شبكه مورد بررسي 

 8را نشاان ماي دهاد .در جادول شاماره  درصاد كااهش 4.8هدررفت آب نيز در دو سال متوالي ) قبب از نصب شير فشارشكن و باد از نصب شاير فشارشاكن (  همچنين 

 ( آمده است .)باد از نصب شير فشارشكن 1395)قبب از نصب شير فشارشكن ( و سال  1394ميزان هدررفت آب در سال 

 

 

 

 

 دک

 فعالیت
 فعالیت

 ( ریالالزحمه  )  حق تعداد )فقره(

 طبق

 قرارداد
 شده انجام

قیمت  -قرارداد

 واحد
 قطعی

 000/000/204 000/100/5 40 40 شناسایی نشتهای نامرئی شبکه و ارائه کروکی آنها 1

 000/000/185 000/850/1 100 100 شناسایی نشتهای نامرئی انشعاب و ارائه کروکی آنها 2

 000/000/134 000/700/6 20 20 بصورت موردی )اضطراری( شناسایی نشت شبکه و انشعاب 3

 000/000/523 779/632/157 160 160 جمع پیشرفت فیزیکی و ریالی



 1395و  1394در سال ولید و مصرف آب شهر رودبار قصران میزان ت -8جدول شماره 

مشترکین  ساالنهمصرف  دوره آماری

(m3) 
 درصد تلفات (m3) تولید ساالنه 

1394 000/163/1 000/450/4 73.8 

1395 000/293/1 000/174/4 69 

 

باوده اسات  بناابراين در  1395درصاد بيشاتر از ساال  10.05  باه ميازان 1395ساال با مهايسه ميزان مصر  ساالنه مشتركين در دوسال متوالي ميتوان فهميد كه مصار   در 

مترمكااب آب نيااز باوده اسات اماا باا كارهاا  صاور  پايرفتاه ميازان  225/897/4به مهدار   1395صور  عدم نصب فشارسنزها و نيز عمليا  نشت يابي برا  تامين آب در سال 

 مترمكاب جلوگير  از هدررفت آب مي باشد . 225/723ت كه اين نشان دهنده بوده اس 000/174/4توليد آب در اين سال 

كاه از هادررفت آن جلاوگير   درآماد بادون آب و ميازان ميباشاد رياال 10000 كه حدودا 1395در سال  تهران استان در آب مكاب متر يك شده تمام هزينه به توجه با

هزينه ها  بهره بردار  صرفه جويي شده است . همچنين بايد در نظار داشات كاه مبلار ذكار شاده در واقاع جازه هزيناه هاا   درريال   000/250/232/7شده است ، سرمايه ا  برابر 

و آسايب رسااندن باه همانناد تخرياب ، شاود  كه هدررفت اب باعاث آن ماي غيرمستهيمهزينه ها   دقيهتربهربردار  صرفه جويي شده است و در نگاه امور مستهيم مي باشد كه در 

 در نظر گرفته نشده است .  تاسيسا  زيرزميني

 

 نتیجه گیری و پیشنهاد :

 ، درصاد  تااداد اتفاقاا  شابكه ( 35درصد  هادررفت آب و كااهش  4.8) كاهش  همچنين نتايج ملبت مديريت فشار در شهر رودبار قصران با توجه به تزربيا  زياد اين مشاور

به كمك هوشمندساز  و نصب سيساتم هاا  ارساال داده همچناين نصاب عملگرهاا  تنظايم فشاار بار رو  رودبار قصران زيع شهر  تو مديريت فشار برو  شبكه  مي شود پيشنهاد

سااز  و نصاب عملگرهاا   هوشامند بارا  نموناه ميتاوان باهدر تزربه ها  قبلي كه در اين  صوص وجود دارد نتايج بسيار مالوبي بدست آمده است انزام شود .  شيرها فشارشكن

باه هماراه عملگار تنظايم فشاار نصاب گردياد .  RTUبوده اند ياك سيساتم   نهاه از مناطهي كه دارا  شير فشارشكن  60در اين طرح در  تهران اشاره نمود . 6نظيم فشار در مناهه ت

 24ر پاايين دسات شايرها  فشارشاكن باه صاور  آناليان و اطالعا  جمع آور  شده از قبيب ميزان فشار ورود  ، ميزان فشار  روجي در فشارشكن و نيز ميزان جريان مصارفي د

ميازان فشاار  روجاي را  RTUحداقب مصر  ) شبانه ( و يا حداكلر مصر  )روزانه ( با ارسال دستور مناساب باه ساعته در سيستم اوپراتور مونيتوريگ مي شود كه در ساعت ها  

رشاكن نصاب شاده اناد تاامين ماي از طريق پنلها   ورشيد  كه در كنار حوضچه ها  شير فشا RTUم فشار و نيز عملگر تنظيتنظيم مي كند .قابب ذكر است نيرو  برق مورد نياز 

و اسات  شاتهكااهش دا نسابت قباب  درصاد 38و عملگرها  تنظيم فشار نشان ميدهد ميازان حاوادث شابكه توزياع در ايان مناهاه   RTUساله پس از نصب  1نتايج گردد همچنين 

طارح هوشامند  با توجه به هدررفت بسيار بااال  شابكه توزياع آب شاهر رودباار قصاران بنابراين. رفت نيز نتايج بسار مالوبي به دست آمده است همچنين در كاهش هدر

 مي باشد .و مهرون به صرفه مناهي كامال از نظر اقتصاد  ساز  شبكه توزيع 
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