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 خالصه

ست. اهمیت این  ساعات و روزهای مختلف متغیر ا صرف آب در  صرف هاالگوم صارف ی م ست آوردن م در بد

حداکثر برای طراحی شببهکت زوزی ، مخازن، خطوا انتلاو و سببایر زاسببیسببات زامین، انتلاو، تخیرع و زوزی  آب می 

ستانداردها انتخاب می شوند کت این امر معموال با  ستفادع از ا باشد. در مطالعات معموال ضرایب حداکثر مصرف با ا

شد. اهمیت د صرف ملداری خطا همراع می با ضرایب، مطالعات خاص در مورد این الگوهای م قت در انتخاب این 

ا محاسهت ، بدر یک بازع دو سالت دادع های مصرف استفادع از ثهت در این زحلیق بادر ناحیت مورد مطالعت را می طلهد. 

ن ای سببعی شببدع زا قدمی در تهت زدقیق یکی از مناطق شببهر مشببهددر و حداکثر سبباعتی ضببریب حداکثر روزانت 

شتت شود.  شان  بررسی هاضرایب بردا ساعتی 1.3 مشهدکت ضریب حداکثر روزانت در  می دهدن  و ضریب حداکثر 

 .زفاوت دارد اندکی 117-3د کت با ملادیر پیشنهادی نشریت می باش1.3 نیز
 

 ضریب حداکثر روزانه، ضریب حداکثر ساعتی، الگوی مصرف آب، مصرف سرانهکلمات کلیدی: 

 

  مقدمه -1

بیش از ست چهارم کرع ی زمین را آب با وتود اینکت  .بعد از هوا مهم زرین مادع ی مورد نیاز موتودات زندع استآب 

لذا  .و زنها یک درصد کل آب های موتود، آب شیرین و قابل استفادع استبودع فراگرفتت است اما بیشتر این آب ها دارای نمک 

طرفی کاهش مناب  آبی، مدیریت مناب  آب و برنامت ریزی برای بهرع برداری بهینت از با زوتت بت افزایش تمعیت و نیاز آبی، و از 

 کت باشد می و اطالعازی ابزارها بت نیاز آب، مناب  از برداری بهرع در کارآمد مدیریت آن ها ضروری بت نظر می رسد. برای

 کوزاع و مدت میان بلند مدت، قالب ست در را آب مصرف بینی باشد. پیش می آیندع در آب مصرف بینی پیش آنها مهمترین
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 اطالعات از و گیرد می بر در را ساو چند زا یک از ای بازع مدت معموال بلند بینی پیش .[1] کرد مطرح زوان می مدت

 تهت بینی پیش نوع این .شود می استفادع موتود، شهکت زوسعت و آبی تدید مناب  زامین شهکت، طراحی منظور بت آمدع بدست

 می صورت آزی های ساو برای آبرسانی، های سامانت در نیاز مورد مدت و بلند گستردع های گذاری سرمایت گیری، زصمیم

. بت طور معموو اکثر پارامترهای طراحی مربوا بت سامانت های آبی از تملت ضرایب حداکثر مصرف، مصرف سرانت و ... [2]گیرد

 و ریزی برنامت معاونت اترایی فنی نظام امور 117-3نشریت شمارع ت در کشور ما از نشریات و استانداردها برداشت می شود ک

مورد استفادع قرار  "روستایی و شهری زوزی  آب و انتلاو های سامانت طراحی ضوابط"تمهور با عنوان  رییس راههردی نظارت

با زوتت بت کلی بودن این استانداردها، ممکن است همخوانی مناسهی با محدودع مورد مطالعت ما نداشتت باشد. لذا بومی  می گیرد.

 بررسی زحلیق، این هدف سازی این پارامترهای طراحی، نلش بت سزایی در طراحی و مدیریت سامانت های آبی خواهد داشت. 

 .باشد می ، ماهانت و ساالنت و زخمین ضرایب حداکثر مصرف در این دورع ها آب در دورع های روزانت مصرف الگوی نوسانات

 

 روش پژوهش -2

با زوتت بت اینکت محدودع مطالعت بت صورت ایزولت از یک مخزن زامین آب می شود، با نصب یک کنتور در خروتی 

ثهت شدع و با استفادع از زعاریف، پارامترهای  ،96زا  94دقیلت طی ساو های  5زا  2مخزن، دبی عهوری از آن در فاصلت های زمانی هر 

 مورد نظر محاسهت شدع است.

 

 تعاریف -3

مصرف آب در روزهای مختلف ساو متغیر می باشد و بت طور معموو در روزهای گرم بیشتر از روزهای سرد می باشد. 

ست، بت برای شهکت قابل زصور ابا درنظر گرفتن کل روزهای یک ساو، یک ملدار کمینت مصرف و یک ملدار بیشینت مصرف 

طوری کت مصرف سایر روزها بین این دو ملدار قرار می گیرد. همچنین در طوو ساعات یک شهانت روز نیز مصرف آب متغیر 

. مسلما در نیمت های شب، مصرف آب بت شدت افت می کند و از طرف دیگر، بیشترین مصرف ساعتی در ساعات گرم [3]است

در ادامت بت طور خاص ضرایب مورد استفادع  مصرف ساعتی با عنوان الگوی مصرف شناختت می شود.رات رخ می دهد. این زغیی

 در سیستم های آبرسانی و شهکت های زوزی  آب زعریف می شوند.

 ماهانه  ضریب مصرف -3-1
ز عهارت است از مجموع مصرف هر ماع بت مصرف متوسط ماهانت. مصرف متوسط ماهانت خود اماهانت  ضریب مصرف

 .[4]ماع( بدست می آید 12زلسیم مصرف ساالنت بت زعداد ماع های یک ساو)

 روزانه  ضریب مصرف -3-2
ضریب مصرف روزانت عهارت است از مصرف هر روز بت مصرف متوسط روزانت. مصرف متوسط روزانت خود از زلسیم 

 روز( بدست می آید.  365مصرف ساالنت بت زعداد روزهای یک ساو)

 روزانه  ضریب مصرف -3-3
ضریب مصرف ساعتی عهارت است از مصرف لحظت ای هر لحظت از شهانت روز بت مصرف متوسط لحظت ای آن شهانت 

ثانیت(  86400روز. مصرف متوسط لحظت ای خود از زلسیم مصرف روزانت)معموال بر حسب لیتر( بت زعداد ثانیت های یک روز)

 بدست می آید. 



 

 

 

 

 


را شامل می شود.  1و بزرگ زر از  1انات، محدودع ای از اعداد کمتر از هر یک از ضرایب فوق با زوتت بت میزان نوس

بیشترین و کمترین این ضرایب و بت طور خاص بیشترین این ضرایب از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند. معموال ضرایب دارای 

رح شدع، زوتت بت ست ضریب مصرف مط بیشترین ملدار بت عنوان ضرایب حداکثر، مهنای طراحی مهندسین طراح قرار می گیرد. با

حداکثر ضریب ماهانت، حداکثر ضریب روزانت و حداکثر ضریب ساعتی برای هر شهر اهمیت دارد. بیشترین ضریب مصرف ماهانت 

بت عنوان ضریب حداکثر ماهانت زعریف می شود. بت همین زرزیب بیشترین ضریب مصرف روزانت بت عنوان ضریب حداکثر روزانت 

 .[5]ین ضریب مصرف ساعتی بت عنوان ضریب حداکثر ساعتی زعریف می شودو بیشتر

 اهمیت ضرایب مصرف -3-4
هر کدام از ضرایب معرفی شدع، در قسمتی از سامانت های زامین، انتلاو، زصفیت، تخیرع سازی و در نهایت زوزی  آن در 

 شهکت های زوزی  اهمیت دارد.

زامین می باشد. در مورد برنامت ریزی زامین آب یک شهر با زوتت بت  ضریب مصرف ماهانت در مورد برنامت ریزی مناب 

مناب  زامین آب مختلف، بسیار دشوار و زلریها ناممکن است کت برای هر یک از روزهای ساو برنامت برداشت از مناب  مختلف را 

هر  بازع زلسیم شدع و با استفادع از زخصیص پیادع کرد. در این موارد معموال با استفادع از ضریب مصرف ماهانت، هر ساو بت دوازدع

 کدام از مناب ، میزان برداشت متوسط هر منه  در هر ماع برنامت ریزی می شود.

می زوان گفت مهمترین ضریب مصرف، ضریب مصرف روزانت می باشد. این ضریب در طراحی زمامی زاسیسات زامین، 

 .قرار می گیردانتلاو، زصفیت، تخیرع و زوزی  آب مورد استفادع 

ضریب مصرف زعریف شدع ضریب مصرف ساعتی است. میزان نوسانات این ضریب مضرف در محاسهات  سومین

همچنین برای مدلسازی دینامیک یک شهکت  .[6]مخازن تخیرع و همچنین شهکت های زوزی  آب مورد استفادع قرار می گیرد

بق با واقعیت اعماو شود زا زغییرات سرعت لولت ها و فشار نلاا زوزی ، الزم است زا زغییرات مصرف بت صورت لحظت ای مطا

 مختلف شهکت مورد بررسی قرار گیرد. در چنین مواردی داشتن نوسانات مصرف ساعتی یا الگوی مصرف اهمیت دارد.

آب و هوایی  مبا زوتت بت مطالعات مختلف انجام گرفتت، استانداردها و نشریات با زوتت بت پارامترهای موثر از تملت اقلی

و تمعیت، ملادیری برای ضرایب حداکثر مصرف پیشنهاد می دهند کت مهندسین طراح از آن در طراحی های خود استفادع می 

در صورزی کت اعداد انتخابی کمتر از ضرایب واقعی باشند، شهکت زوزی  و سایر زاسیسات زوانایی زامین مصارف را در کنند. لیکن 

اهند داشت و از طرفی با انتخاب ضرایهی بیشتر از ضرایب واقعی، هزینت های اترای طرح بت شدت شرایط حداکثر مصرف نخو

افزایش می یابد. لذا انجام مطالعات خاص برای هر محدودع و بومی سازی ضرایب مصرف برای آن اهمیت فراوانی دارد. در این 

ر مشهد مورد مطالعت قرار گرفتت و در ادامت با ملادیر پیشنهادی در ملالت نوسانات مصرف ماهانت، روزانت و ساعتی در ناحیت ای از شه

 نشریات ملایست می شود.
 

 محدوده مورد مطالعه -4

در این ملالت، یکی از پهنت های شهر مشهد کت در قسمت تنوبی شهر واق  شدع مورد مطالعت قرار گرفتت است. این پهنت 

 هزار مترمکعب زامین آب می گردد. 10هزار نفر بت صورت ثللی از مخزنی بت حجم  40 با تمعیت

 

 



 
 

 

 تعیین ضرایب حداکثر مصرف با استفاده از داده های خروجی مخزن -5

 دع کتمصرف آن بررسی شهمانطور کت بیان شد، با استفادع از آنالیز دادع های کنتور خروتی مخزن این پهنت، زغییرات 

 ماهانت، روزانت و ساعتی بت آن پرداختت می شود.کیک زغییرات مصرف در ادامت بت زف

 ضریب مصرف ماهانه -5-1
زغییرات ضریب مصرف ماهانت را نشان می دهد. مطابق انتظار مشاهدع می شود کت ضریب مصرف با دمای هوا  1شکل 

ت مصرف بت خود اختصاص دادع اند. واضح است کارزهاا مستلیم دارد. بیشترین و کمترین مصرف را بت زرزیب زیرماع و بهمن ماع 

 1.21آب در زیرماع کت طوالنی زرین و گرمترین روزهای ساو در آن قرار گرفتت بت حداکثر خود می رسد کت ضریب مصرف آن 

ب یمحاسهت شدع است. از طرفی در پاییز و زمستان بت دلیل سردی هوا، مصرف کاهش یافتت و کمترین مصرف در بهمن ماع با ضر

 بت ثهت رسیدع است. 0.87

 ضریب مصرف روزانه -5-2
زرسیم شدع است. مشاهدع می شود  2برای بررسی بهتر زغییرات مصرف در طوو ساو، ضرایب مصرف روزانت در شکل 

اع مکت از ابتدای ساو با افزایش دمای هوا ضریب مصرف روزانت نیز افزایش یافتت بت طوریکت ضریب حداکثر روزانت در اواسط زیر

بودع و زلریها ثابت  1می رسد. سپس روند کاهشی گرفتت و در ماع های سرد این ضریب کمتر از  1.3بت حداکثر ملدار خود معادو 

 دیدع می شود، افزایش شدید ضریب مصرف روزانت در هفتت پایان ساو است. 2می ماند. نکتت مهمی کت در شکل 

 

 
 تغییرات ضریب مصرف ماهانه :۱ شکل
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 تغییرات ضریب مصرف روزانه :2 شکل
 

 ضریب مصرف ساعتی -5-3
برای زمام روزهای ساو، و برای فاصلت های زمانی هر نیم ساعت، ضریب مصرف ساعتی محاسهت شدع کت نتیجت آن در 

 زرسیم شدع است. 3شکل 

 
 تغییرات ضریب مصرف ساعتی برای تمام روزها :3 شکل

 

و در بیشترین حالت در اواسط  0.3کمترین حالت برای نیمت های شب بت  مشاهدع می شود کت ضرایب مصرف ساعتی در

  زرسیم شدع است.  4ملادیر ضریب مصرف ساعتی در شکل  ساالنت می رسد. متوسط 1.8روز بت 
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 ضریب مصرف ساعتی ساالنه تغییرات متوسط  :4 شکل

 

برای ملایست زاثیر طوو روز و دمای هوا بر الگوی مصرف، متوسط ماهانت ضرایب مصرف ساعتی برای زیرماع و همچنین 

زرسیم شدع است. علیرغم اینکت مصرف در ماع های گرم بیشتر است، مشاهدع می شود کت حداکثر ضریب  5دی ماع در شکل 

 ساعتی در ماع های سرد بیشتر از ماع های گرم است.  

 

 
 تغییرات متوسط ماهانه ضریب مصرف ساعتی برای ماه های تیر و دی :5 شکل

 

با زوتت بت متغیر بودن حداکثر ضریب ساعتی در طوو ساو، این سواو بوتود می آید کت ضریب حداکثر ساعتی مورد 

استفادع برای طراحی، بر چت اساسی باید انتخاب گردد. برای بدست آوردن مصرف در هر لحظت، بایستی مصرف سرانت در ضریب 

د. لذا بیشترین مصرف مربوا بت زمانی می شود کت در آن حاصلضرب روزانت آن روز و ضریب ساعتی ساعت مورد نظر ضرب شو

، ضریب روزانت در زمستان کاهش می یابد و در ملابل 5و 2ضریب روزانت در ضریب ساعتی حداکثر گردد. با زوتت بت شکل های 
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ح مشاهدع می گردد کت وضو آن حداکثر ضریب ساعتی در زمستان نسهت بت زابستان بیشتر است. لیکن با دقت در این دو شکل، بت

اختالف ضرایب روزانت بیشتر از اختالف حداکثر ضرایب ساعتی می باشد. بت عهارزی حاصلضرب ضریب روزانت در حداکثر 

ضریب ساعتی برای روز دارای حداکثر می باشد. لذا مشخص می شود کت  1.3و برای دی ماع  1.6ضریب ساعتی برای زیرماع 

 ساعتی مصرف حداکثر زلسیم حاصل "نیز ضریب حداکثر ساعتی را  117-3میت دارد. چنانچت نشریت مصرف حداکثر برای ما اه

زیرماع بیشترین مصرف  17 روز ،2زعریف می کند. با زوتت بت شکل  "ساو در فمصر رحداکث روز در ساعتی مصرف متوسط بت

ی این روز زرسیم شدع است. مشاهدع می شود کت زغییرات ضریب ساعتی برا 6روزانت را بت خود اختصاص دادع است. در شکل 

 می باشد. 1.31می باشد. لذا ضریب حداکثر ساعتی برای این پهنت  1.31بیشترین ضریب ساعتی در این روز 
 

 
 تیرماه ۱7تغییرات ضریب مصرف ساعتی برای روز  :6 شکل

 

 نشریاتمقایسه ضرایب بدست آمده با ضرایب پیشنهادی  -6

و ساعتی  روزانت حداکثر یباضربا زوتت بت موقعیت تغرافیایی شهر مشهد و همچنین تمعیت پهنت مورد مطالعت، 

 .[4]آمدع و با ملادیر محاسهت شدع از دادع های خروتی مخزن ملایست شدع است 1در تدوو  117-3پیشنهادی نشریت 
 

 ۱۱7-3تعیین ضرایب حداکثر مصرف با استفاده از نشریه  :۱ل جدو

 ملادیر پیشنهادی نشریت ضریب محاسهت شدع ضریبعنوان 

 1.9 زا 1.4 1.3 ضریب حداکثر روزانت

 1.8زا  1.6 1.31 ضریب حداکثر ساعتی

 

برای این ضرایب یک بازع پیشنهاد شدع کت انتخاب ضریب درست در این بازع در نشریت مورد نظر، مشاهدع می شود کت 

همچنان با سواو همراع است. مخصوصا در مورد ضریب حداکثر روزانت با زوتت بت بزرگ بودن بازع پیشنهادی، ملادیر انتخابی زا 
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خارج از بازع تکر شدع در نشریت و برای هر از طرفی مشاهدع می شود کت ملادیر محاسهت شدع  می زواند اختالف داشتت باشد. 35%

 دو مورد کمتر از آن ملادیر پیشنهادی است.
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همانطور کت گفتت شد، ضرایب حداکثر مصرف، نلش بسزایی در طراحی سامانت های زامین، زصفیت، انتلاو و زوزی  آب 

شرب دارد. استفادع از ملادیر واقعی این ضرایب باعث طراحی بهینت این سامانت ها شدع و در صورت کاربرد ضرایب کمتر از آن، 

 با کاربرد ضرایب بیشتر از ملادیر واقعی، با زوتت بت درنظر گرفتن دورع طرحهمچنین سامانت های تکر شدع پاسخگوی نیاز نهودع و 

ر دمتناسب با طوو عمر زاسیسات، هزینت های احداث این سامانت ها افزایش می یابد. در راستای زدقیق ضرایب حداکثر مصرف، 

ساو  برای زمام طوودر یک بازع ی دو سالت شهر مشهد برای یکی از پهنت های این ملالت زغییرات ضریب ماهانت، روزانت و ساعتی 

سایر ماع ها بیشتر بودع بت طوریکت حداکثر ضریب مصرف ماهانت بت های گرم نسهت بررسی شد. مشخص گردید کت مصرف در ماع

 ع است.بت ثهت رسید 1.3محاسهت گردید. همچنین حداکثر ضریب روزانت در زیرماع و برابر  1.2مربوا بت زیرماع برابر 

در مورد ضرایب مصرف ساعتی، با بررسی ضرایب مصرف در طوو ساو، مشخص شد کت حداکثر ضریب مصرف در 

ماع های سرد بیشتر از ماع های گرم بودع، لیکن با زوتت بت اینکت بیشینت حاصلضرب ضریب روزانت در ضریب ساعتی در روزهای 

زعریف شدع  ساو در فمصر رحداکث روز درحداکثر ضریب ساعتی  گرم ازفاق می افتد، لذا ضریب حداکثر ساعتی بت صورت

 شدع است. محاسهت 1.31کت برای پهنت مورد مطالعت این ضریب  [4]

هت زغییرات و ثالزم بت تکر است کت در این ملالت از دادع های ثهت شدع در دو ساو اخیر استفادع شدع و برای دقت بیشتر 

ت می شود کت با ثهت این دادع ها، در ساو های آیندع نیز این ضرایب محاسهت شدع و روند زوصیاین ضرایب در ساو های آیندع، 

همچنین برای زعمیم این ضریب برای کل شهر مشهد، الزم است زا این بررسی ها برای دیگر پهنت های  سی گردد.زغییرات آن برر

 شهر مشهد نیز انجام گردد.
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