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 خالصه

یکی از مهمترین پارامترهای کاهش حوادث و هدر رفت شبکه آب کنترل و مدیریت فشار است. ایستگاههای پمپاژ 

بعنوان تامین کننده دبی و فشاار شابکه آب اهمیت بسایایی در تل ی  و کنترل فشاار دارد. ووت و تعداد پمپهای وارد 

در ساعات خاص و در وتیجه افیایش حوادث فشار مدار در زمان حداق  و حداکثر مصرف شبکه میتواود بر افیایش 

و  رایه شدها در این تلقیق تل ی  شبکه آب شهر زاب  با استفاده از ورم افیار واتر جمی و هدر رفت تاثیر گذار باشد.

اختی فشار آن که یکنو تیجهو صورت پذیرفت که اقدامات اجرایی کنترل فشاربر اساس داشته های تئوری و عم ی، 

 ه است.شدشبکه آب  کنترل فشار در زمان حداق  مصرف شباوه روز و در وتیجه کاهش حوادث و ت فاتو  شبکه

 

 هدر رفت، شبکه آب، فشار، ایستگاه پمپاژ

 

 

 
 

 مقدمه

شبکه است. در ساعات حداکثر مصرف آب با توجه به   یتل  یعوام  و پارامترها نیووسان مصرف آب در شباوه روز از مهمتر        

رف آب موجب در ساعات حداق  مص یافتد. از طرف یکاهش فشار شبکه اتفاق م جهیو در وت شتریباال رفتن سرعت در شبکه افت هد ب

شب تا صبح  مهیودر ساعات  طیشرا نیشبکه و باال رفتن هدر رفت آب خواهد شد. ا یستگباعث شک جهیفشار شبکه و در وت شیافیا

 شیاز افیا یت واشمشکال جهیخطا و در وت نهیزم تواودیم یاوساو یرویفشار شبکه توسط و طیافتد که در صورت کنترل شرا یاتفاق م

 نیهترراهکار کنترل فشار در شبکه است. از ب نیپمپاژ در جهت کنترل فشار مهمتر یستگاههایدر ا تیریفشار را موجب شود. اعمال مد

و  یاست بر اساس دب یضرور نیپمپاژ با فشار شبکه است. بنابرا ستگاهیا یکنترل دور پمپها ستمیس فیکنترل فشار شبکه تعر یروشها

با کاهش و  .ردیو در مدار قرار گ یاحپمپاژ طر ستگاهیدو پمپ کنترل دور در ا ای کیپمپاژ  ستگاهیا یو تعداد پمپها ازیهد مورد و

نترل دور از پمپ ک یبه دور وام دنیکند و در صورت رس یم نیو هد الزم را تام یدب یانیم ازیپمپها بنابر و نیفشار در شبکه ا شیافیا

 .شود یوارد مدار م یپمپ عاد کیمدار خارج و 



 

شبکه را  یباق  و حداکثر دحد ازیرفع و تیشود تا قاب  هیتعب یبصورت دیپمپاژ بدون استفاده از کنترل دور تعداد پمپها با یستگاههایا در

پمپاژ  یستگاههایووسان مصرف در شباوه روز در ا ریمقاد 117 هیمصرف آب برابر وشر یانیداشته باشد. با توجه به حداق  و حداکثر م

و در  6داد پمپ حداق  تع ازیمورد و یپمپاژ بنابردب یستگاههایکه در ا دیرس جهیوت نیبه ا توانیبیرگ م یدر شهرها دوربدون کنترل 

حداق  و حداکثر مصرف  یبرابر 19از  شیب دیهیار وفر و روستاها با توجه به ووسان شد 20 ریز یپمپ و در شهرها 8کوچک  یشهرها

 است. ییروش استفاده از مخازن هوا نیفشار و هدر رفت آب بهتر شیااز افی یاز صدمات واش یریجهت ج وگ

 

  آب مصرف نوسانات
های توزیع، حجم مخازن ذخیره، خطوط اوتقال و ایستگاههای پمپاژ ووساوات کننده در شبکهیکی از مهمترین عوام  تعیین        

باشد . به عبارتی مجموت مصارف خاوگی و سایر مصارف تلت تاثیر یک رشته تغییراتی از وظر مصرف قرار مخت ف مصرف آب می

 بایست در طرحهای آبرساوی مورد توجه قرار گیرد.دارد که می

 گردد، به شرح زیر خالصه شده است: ی که سبب ایجاد تغییرات مصرف سراوه آب در طول سال، ماه، روز و ساعت میمهمترین ع 

 شرایط اق یمی منطقه از قبی  درجه حرارت، مییان بارودگی، رطوبت وسبی . -

وص از م بخصمل  و موقعیت شهر از وظر وجود اماکن تاریخی، مذهبی، تفریلی که باعث جذب مسافرین فص ی در ایا -

 گردد.سال می

 آداب و سنن مردم -

 بیرگی و کوچکی و تعداد جمعیت شهر -

 

توان  به ووساوات سالیاوه، فص ی، ماهاوه، هفتگی، شود که از اهم آوها میبندی میهای مخت ف زماوی دستهووساوات مصرف در دوره

سات و ساعتی بیش از سایرین مورد توجه بوده و ملاسبات تاسی وزشباوه راز بین ووساوات فوق ووساوات  و ساعتی اشاره ومود. شباوه روز

 پذیرد.آبرساوی بر اساس آن اوجام می

، در بایست بیشترین و کمترین مصرفشود و میو ساعتی مصرف آب با دو معیار حداکثر و حداق  سنجیده می شباوه روزووساوات 

 های زماوی فوق را بدست آورد.دوره

 می باشد: 1جدول ساعت شباوه روز در این منطقه به ترتیب  24موجود، ووساوات مصرف در طول  طالعاتبا توجه به ا

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 مقادیر نوسان مصرف در شبانه روز -1جدول 

 

 
 

 

 زمان )ساعت(

 ضریب مصرف در ساعات مخت ف برای اووات شهر ها

 روستاها

 جمعیت <وفر 5000

 20تا  5شهرهای 

 هیار وفر

 100شهرهای تا 

 وفرهیار 

 شهر های

 بیرگ

0-1 1 35/0 45/0 5/0 

1-2 05/0 25/0 35/0 45/0 

2-3 0 1/0 3/0 35/0 

3-4 0 1/0 25/0 30/0 

4-5 0 2/0 35/0 45/0 

5-6 2/2 5/0 55/0 75/0 

6-7 7/1 65/0 85/0 1/1 

7-8 15/1 8/0 4/1 25/1 

8-9 4/0 95/0 2/1 1/1 

9-10 45/0 25/1 15/1 1 

10-11 5/0 45/1 1/1 9/0 

11-12 6/1 9/1 4/1 1/1 

12-13 3 05/2 65/1 45/1 

13-14 3/1 9/1 4/1 1/1 

14-15 3/0 3/1 3/1 15/1 

15-16 35/0 95/0 2/1 05/1 

16-17 4/0 7/0 35/1 1/1 

17-18 7/0 2/1 45/1 4/1 

18-19 4/3 45/1 9/1 65/1 

19-20 5/2 9/1 6/1 8/1 

20-21 2 2/1 1/1 45/1 

21-22 5/1 95/0 7/0 1/1 

22-23 3/0 55/0 6/0 8/0 

23-24 1/0 3/0 5/0 6/0 



 

 در شبکه آب زابل مدیریت فشار با هدف کاهش حوادث و هدر رفت
در این بخش ضمن معرفی شبکه و ایستگاههای پمپاژ و مدل آن بوسی ه ورم افیار واترجیمی ضمن تل ی  شبکه با این ورم افیاروتایج         

 فشار بدلی  اصالح در شبکه به ومایش گذاشته می شود.تغییرات 

 

 وضعیت موجود ایستگاه پمپاژ:

کنند، مدل شده است. تمامی این پمپها از ووت پمپ فعالیت می 9که در مجموت با در دو زون جنوبی و شرقی دو ایستگاه پمپاژ       

و منلنی  2باشند.  مشخصات این ووت پمپ در جدول دور می  1450کی ووات و   90با قدرت   ETA 150-400گریی از مرکی 

 آورده شده است. 3مشخصه آن در جدول 

150-400مشخصات پمپ گریز از مرکز - 2جدول 

 
 

150-400منحنی مشخصه پمپ گریز از مرکز - 3جدول 

 
عداد پمپهای دور و توان پمپ، تنها تبا توجه به ووساوات ساعتی مصرف در این شهر، دبی خروجی پمپها متغیر خواهد بود و با ثابت بودن 

 در مدار در ساعات مخت ف روز تغییر می وماید.



 
 

 

 :شبانه روزوضعیت شبکه موجود در حداکثر مصرف 

ی یکی از مهمترین پارامترهای شبکه تل ی  این شرایط م شباوه روزبا توجه به حداکثر افت در شبکه در زمان حداکثر مصرف       

شرایط فشار شبکه آب شهر زاب  با اعمال حداکثر مصرف شباوه روزکه با ورم افیار واترجمی مدل شده است بنمایش  1 باشد. در شک 

 شرایط ایستگاههای پمپاژ در حداکثر مصرف شباوه روز را وشان می دهد. 4در آمده است. جدول شماره 
 

 

 )پیک مصرف( شبانه روزوضعیت شبکه در زمان حداکثر مصرف  -1شکل

 

 )پیک مصرف( شبانه روزوضعیت ایستگاه پمپاژ در زمان حداکثر مصرف  -4جدول 

 

3.00<=

1.50<=

0.30<=

Link: Velocity (m/s)

Color Coding Legend

55.0<=

50.0<=

40.0<=

25.0<=

14.0<=

10.0<=

0.0<=

Node: Pressure (m H2O)

Color Coding Legend

Label Elevation (m) Control Status Intake Pump Grade (m) Discharge Pump Grade (m) Discharge (l/s) Pump Head (m)

PMP-4 480 On 479.9 533.49 71.41 53.59

PMP-5 480 On 479.92 533.49 71.56 53.58

PMP-11 480 On 479.42 534.36 58.56 54.93

PMP-10 480 On 479.51 534.28 60.43 54.77

PMP-1 480 On 479.87 533.24 73.2 53.37

PMP-8 480 On 479.9 533.52 71.21 53.62

PMP-6 480 On 479.91 533.5 71.47 53.59

PMP-7 480 On 479.87 533.51 71.05 53.64

PMP-3 480 On 479.86 533.24 73.16 53.38



 

 وضعیت شبکه موجود در حداقل مصرف شبانه روز:

 
 شبانه روزوضعیت شبکه موجود در حداقل مصرف  -2شکل 

 

 شبانه روزوضعیت ایستگاه پمپاژ در زمان حداقل مصرف  -5جدول 

 

3.00<=

1.50<=

0.30<=

Link: Velocity (m/s)

Color Coding Legend

50.0<=

40.0<=

25.0<=

14.0<=

10.0<=

0.0<=

Node: Pressure (m H2O)

Color Coding Legend

Label Elevation (m) Control Status Intake Pump Grade (m) Discharge Pump Grade (m) Discharge (l/s) Pump Head (m)

PMP-4 480 Off 480 523.44 0 0

PMP-5 480 Off 480 523.44 0 0

PMP-11 480 On 479.25 533.32 67.33 54.07

PMP-10 480 Off 480 532.89 0 0

PMP-1 480 Off 480 519.9 0 0

PMP-8 480 On 479.74 523.75 119.29 44.01

PMP-6 480 Off 480 523.44 0 0

PMP-7 480 Off 480 523.44 0 0

PMP-3 480 Off 480 519.9 0 0



 
 

 

 

 مدیریت فشار با هدف کاهش حوادث و هدر رفت آب 
با توجه به شرایط پمپاژ میتواود موجب افیایش فشار و ایجاد حوادث در شبکه و وشتی گردد.  شباوه روزدر حداق  مصرف      

هیار  100)ضوایط طراحی ساماوه های اوتقال و توزیع آب شهری و روستایی(، در شهرهای بیرگ )بیش از  117برابر وشریه 

چنین شرایطی امکان کاهش و افیایش تا یک ششم در  [3]متغیر می باشد. 65/1تا  3/0جمعیت( برابر جدول ضرایب مصرف از 

ظرفیت در ایستگاههای پمپاژ باید وجود داشته باشد که میتواود بخشی از این کاهش با سیستم کنترل دور که بر اساس فشار خروجی 

 ایستگاه پمپاژ قاب  تنظیم است تامین گردد.

ی ایستگاه پمپاژهای مستق  و عدم وصب سیستم کنترل دور بر روبا توجه به تامین فشار شهر زاب  از دو زون جنوبی و شرقی با 

پمپهای وصب شده در ایستگاههای پمپاژ مذکور بنابراین در حداق  ویاز شبکه حداق  یک پمپ از هر ایستگاه پمپاژ باید در مدار 

از شبکه خواهد شد. با قرار گیرد و در صورت خاموش شدن هر کدام از پمپهای مذکور موجب کاهش فشار و قطع در مناطقی 

در حداق  مصرف و وارد مدار بودن دو پمپ منجر به افیایش زیاد فشار در شبکه خواهد شد. بنابراین بهره  (3)توجه به شک  

گرفتن از یک خط ارتباطی بین دو ایستگاه شرقی و جنوبی که در سنوات گذشته وقش اوتقال آب از ایستگاه شرقی به جنوبی را 

ار خارج شده بود مورد توجه قرار گرفت. به طوریکه خروجی ایستگاه جنوبی به خط لوله ارتباطی بین دو ایستگاه داشته و از مد

پمپاژ متص  گردد و در اوتهای خط لوله مذکور، ورودی ایستگاه پمپاژ شرقی وص  می گردد. با این کار دو زون هم فشار شده و 

فشار شبکه یکنواخت شده و  (4)ری وارد مدار می شود بنابراین برابر شک  پمپهای ایستگاههای زون شرقی و جنوبی بصورت س

از حد بلراوی و فشار باال به حالت متعادل برمیگردد. این اصالح شبکه در عم  مییان اتفاقات را بصورت چشمگیری کاهش داده 

ن روجی دور پمپ کنترل می شود ایاست. در ایستگاههای پمپاژ جدید در حال ساخت پمپهای کنترل دور که بر اساس فشار خ

 مشک  را ح  خواهد ومود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  قبل از اصالح شبکه وضعیت توزیع فشار شبکه در حداقل مصرف –3شکل 

 
 

 وضعیت توزیع فشار در حداقل مصرف پس از اصالح شبکه –4شکل 
 

  



 
 

 

 گیرینتیجه .10
وصا شهر زاب  در این تلقیق صورت پذیرفت. در ساعاتی از شباوه روز خصکنترل فشار با بهره گیری از وتایج تل ی  شبکه       

در فصول سرد سال مصرف آب به حداق  رسیده و در وتیجه پمپاژ باید متناسب با این کاهش مصرف تنظیم گردد. در مواردی که 

تنظیم بوده و  فشار قاب  کنترل و ی که با فشار خط تنظیم می شود، بهره گیری گردددرایستگاههای پمپاژ از پمپهای کنترل دور

مواردی که ایستگاه پمپاژ بدون بهره گیری از کنترل دور بهره برداری می گردد کنترل فشار مشک ی پیش وخواهد آمد و اما در 

اهمیت مضاعف میابد. در این تلقیق ضمن بهره گیری از ورم افیار واتر جیمی، تاثیر اقدامات  شباوه روزدر حداق  مصرف آب 

 عم ی در شبکه مدل شده و وتایج آن مورد تل ی  و ارایه شده است.
 

 

 قدرداني .11
از ک یه همکاراوم در شرکت آب و فاضالب زاب  که در اجرایی شدن ایده های ذکر شده در این تلقیق که منجر به بهبود      

 شرایط شد، کمال تشکر را دارم.
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