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 خالصه

 نیا یموجود، تمام یهارساختیزبا توجه به  و است نهیو پرهز دشوار یتیاز آن، فعال یبرداربهرهآب شرب و  نیتأم

 عیتوز یهاشبکهآب در  یواقع هدر رفت. شودیمآب پرت  نیاز ا یدرصد شهیو هم رسدینم یبرداربهرهبه  آب

ر ب رگذاریتأثاز عوامل  یکیشبکه و فشار شبکه ارتباط دارد.  یهاینشتحوادث،  بکه،ش یمانند فرسودگ یبه عوامل

 یهابکهشفشار  تیریدر شبکه، مد یواقع هدر رفتکاهش  جهیدرنتشبکه و  یهانشتکاهش اتفاقات شبکه آب و 

 و در نقاط مختلف شبکه است ادیز ریمتغ یفشارها یهشتگرد که دارا دیشهر جد منظور نی. بداستآب  عیتوز

 عنوانبهبوده است،  94سال  انیدر پا %48و  93سال  انیدر پا %37.5آب بدون درآمد باال، برابر با  یدارا نیهمچن

شد. سپس  یسازمدل Watergems افزارنرمشهر با استفاده از  نیا عی. شبکه توزدیانتخاب گرد یمورد مطالعات

شبکه،  فشارهمرسم خطوط شد. با  مدل اجرا ازآنپسکردن مدل صورت گرفت و  برهیجهت کال ییهایریگاندازه

تصور  غمریعل یفشار یهازونمعلوم شد که  نی. همچندیمشخص گرد نییفشار باال و فشار پا ازلحاظ ینقاط بحران

ارائه  1در فاز  5تحت پوشش مخزن  یزون فشار یازجهت جداس ییهاشنهادیپموجود، به هم ارتباط دارند. لذا 

 .دیگرد
 

 هواقعی، فشار شبک آب، آب بدون درآمد، هدررفت عیفشار، شبکه توز تیریمد: یدیکلمات کل

 

 

 مقدمه -1

ازآنجاکه  دارد. تینفر جمع 42147، 1395سال  یسرشمار بر اساسمشترک و  14030هشتگرد در حدود  دیشهر جد

 ،شهر نیدر ا ی آتیهاسالدر  تیروند رشد جمع گرددیم ینیبشیپ وجودنیباا. درصد است 3.04در استان  تیرشد جمع بیضر

و کرج، خط متر بااتصالو  شده مقدار نیاز ا شتریمهاجرت، مسکن مهر و ... ب اد،یز اریبس یوسازهاساخت ازجملهبه علل مختلف 



 

 

که  استمتر  300حدود اختالف ارتفاع  و با ایمتر از سطح در 1۶10تا  1310در ارتفاع شهر  نیا .گردد ترعیسر اریروند رشد بس

 فشار شبکه است. در یدهنده احتمال وجود مشکالتخود نشان نیا

 5/58، 95سال  انیدرصد و در پا 4/47، 1394سال  انیدرصد، در پا 5/37، 93سال  انیشهر در پا نیآب بدون درآمد ا

 یهای)باال بودن تعداد حوادث شبکه و نشت یآب بدون درآمد و هدررفت واقع زانیدرصد بوده است. با توجه به باال بودن م

 تیوضع یبر رو ی( مطالعاتنیمشترک یبرخ یتیها و نارضاشبکه )با توجه به گزارش یشهر و نامتناسب بودن فشارها نیموجود( در ا

 .ارائه گردید ییهاشنهادیپشده و پس از بررسی نتایج هشتگرد انجام  دیفشار موجود شهر جد

 

 شرایط اولیه پروژه -2

 ب بدون درآمدآو مصرف و  دیتول تیوضع -1-2 
. سرانه ستبوده ادرصد  7/44 شهر آب بدون درآمدقدار فشار( م تیری)زمان شروع مطالعات مد 1394سال  ماههدهدر 

 یهاچاه یسنج یدب جیهر نفر بوده است. نتا یدر روز به ازا تریل 177در روز و سرانه مصرف  تریل 320، 94سال  ماههدهدر  دیتول

 .دهدیمنشان  هیبر ثان تریل 243شبکه را  ی، مجموع ورود94اول سال  مهیهشتگرد در ن دیشهر جد

 است. مشاهدهقابل 1 شکلدر نمودار  1395تا  1390 یهاسال یو مصرف و آب بدون درآمد ط دیتول زانیم

 

 
 1395تا  1390 یهاسالنمودار تولید و مصرف در شهر جدید هشتگرد طی : 1شکل 

 

 آب شهر نیتأممنابع  تیوضع -2-2 
یممترمکعب  150به حجم  ییمخزن هوا 1مترمکعب و  55000به حجم  ینیمخزن زم 10 یهشتگرد دارا دیشهر جد

 تیمخازن شهر هستند. وضع گرید هیدو، خود منبع تغذ نیو ا ردهک هیرا تغذ 7و  ۶موجود، دو مخزن شماره  یهاچاه. باشد

 است. شدهدادهنشان  2در شکل  کیشمات صورتبه گر،یکدیبه  هاآنمخازن و نحوه ارتباط  یریقرارگ
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 د هشتگردیشهر جد یرسانآبت مخازن و یاز وضع یلک یشما: 2 شکل

 

 یشناسروش -3
 افزارنرمهیدرولیکی در  یسازمدلقرار گرفت. سپس  یموردبررسو  شدهیآورجمعدر این بخش ابتدا اطالعات 

watergems  فشار و دبی در برخی نقاط شبکه، مدل هیدرولیکی کالیبره شد و سپس نتایج  یریگاندازهانجام شد. با

 قرار گرفت. یموردبررس

 

 اطالعات یآورجمعو  یسازآماده -1-3 
 وسایر شیرآالت شبکه فشارشکن و  یرهایو مخازن، ش هالوله، هازونکد موجود شبکه شامل وات یهانقشهدر ابتدا 

 همچنین. دیدرفع گر به منطقه آشناو  تجربهبا افراد یدر شبکه با هماهنگ هااتصالو عدم  هاآنابهامات  ،تهیه شده کدهای ارتفاعی

 .گرفت قرار هابخشسایر و تمرکز بر روی  موقتا حذف شده، شتندمشخصی ندا یهانقشهکه  ییهازونشامل  بخشی از شبکه

 

 پارامترها یریگاندازه -2-3 
یمحاسبه م یادوره یهایسنج ی( و دبهاچاه) دیمنابع تول یبر رو شدهنصب یفلومترها قیاز طر دیشهر جد دیکل تول 

بنابراین با استفاده از یک ؛ هر زون( از هر مخزن وجود نداشتدر به شبکه ) یورود یدب زانیدر خصوص م یاطالعاتاما ؛ شود

 یهایخروج یسنج یموانع موجود در جهت دب رغمیعلخروجی مخازن انجام شد.  یهالولهتمامی از  یسنج یدبدستگاه پرتابل، 

 یبه شبکه )خروج یورود یدب تیدرنها، و عدم وجود محل مناسب در فاصله استاندارد هالولهمانند پر نبودن از مخازن  یبرخ

 .به دست آمد هیبر ثان تریل 209 دوداز مخازن در ح آمدهدستبه یورود یهایدبآمد. مجموع  به دست یالحظه صورتبهمخازن( 

 ظورمنبهکار  نیدر هر زون مشخص شد. ا هابلوکو تراکم  اخذشدههشتگرد  دیمصرف شهر جد زانیم یمرحله بعددر 

 .دانجام ش هاگرهمصرف  زانیم تریواقع عیتوز

 یشارسنجف انجام دادند. یده نقطه از شبکه، فشارسنجدر  ،یکیدرولیمدل ه ونیبراسیو کال یصحت سنج یدر راستا

 نشان داده شده است. 4 نقشه در شکل یشده بر رو ینقاط فشارسنجانجام شد.  یالحظه صورتبهو  یفشارسنج دست لهیوسبه



 

 

 
 هشتگرد دیشده در شهر جد ینقاط فشارسنج :3 شکل

 

 تهیه مدل هیدرولیکی -3-3
 یسازهیشب (Watergems) شبکه آب یسازمدل افزارنرمهشتگرد با استفاده از  دیآب شهر جد عیشبکه انتقال و توز

خطاها شامل عدم اتصاالت  نیا گردید.رفع  جیتدربهکه  ایجاد شددر برنامه  یی، خطاها(run) مدل یبار اجرا نی. با چنددیگرد

ر د لوله ارتباط خطوط مانند تاز ابهاما یبرخافراد باتجربه،  که با کمک[1] بودنامتعارف  یهاارتفاع و یمنف یخطوط، فشارها

 .دیه، برطرف گردکمختلف شب یهابخش

 

 مدل هیدرولیکی کالیبراسیون -4-3
 شده در یریگاندازه یهایدبو  و محاسبه هد استاتیک نقاط نقطه شبکه 10شده در  یریگاندازهبا استفاده از فشارهای 

 3ان زیو محاسبات به م یریگاندازهاز  یناش یمدل، خطا یینها ی. با اجرادیگردانجام  ونیبراسیخروجی مخازن، کال یهالوله

 یکه فشار سنج ییهامکاندر  شدهمحاسبهشده و  یریگاندازه یفشارها سهی. جدول مقا[1]است قبولقابلآمد که  به دستدرصد 

 .گرددیممشاهده  1است در جدول  شدهانجام

 جهت کالیبراسیونفشارسنجی شده  یهامحلآدرس  -1 جدول

 
 



 
 

 

 اجرای مدل هیدرولیکی -5-3
ل فشار، ترها شاممحاسبه شد. این پارام هالولهو  هاگرهپارامترهای هیدرولیکی شبکه در محل با اجرای مدل هیدرولیکی، 

 عنوانبه هاگره. در این مطالعات، فشار [2]باشدیمو بسیاری پارامترهای هیدرولیکی دیگر  هالولهدبی عبوری از  وسرعت آب 

 بر اساسلذا بعد از اجرای برنامه و محاسبه پارامترها، . [3]بود موردتوجهدر مدیریت فشار و کاهش هدررفت واقعی  مؤثرپارامتر 

 .[4]شدرسم و نتایج تحلیل  فشارهم، خطوط هاگرهدر  آمدهدستبهفشارهای 

 

 شرایط بعد از اجرای تحقیق -4

 بررسی فشارهای شبکه -1-4
متر  159فشار  نیشتریصفر و ب شدهمحاسبهفشار  نیکمتر ،یکیدرولیاز مدل ه آمدهدستبه یهاگرهبا توجه به گزارش 

باال )در  یشارهاف یکه دارا ینقاط نی. همچنبودند واقع یزون فشار ی، در ابتدابودند نییفشار پا یکه دارا ینقاط شتریب آب است.

 رشافکمو  پرفشارو نقاط  یشبکه بررس یهاگره فشار. باشندیمپمپاژ  یهاستگاهیابعد از  یهاگره( هستند، اتمسفر 15حدود 

 .نشان داده شده است 5که در شکل  دیرسم گرد GIS افزارنرمبا استفاده از  فشارهممشخص شدند. خطوط 

 
 هشتگرد دیر جددر شه فشارهمخطوط  GISنقشه : 4 شکل

 

 .[2]دشدن بحرانی انتخاب یهامحل عنوانبهمتر بودند  50متر و بیشتر از  15که دارای فشار کمتر از  ییهامحل

 

 

 



 

 

 پیشنهادات اولیه و تصمیم نهایی -2-4
ه مخازن و کلیه خطوط انتقال ب اتصالاز:  اندعبارتمطرح گردید که  یاهیاول هایپیشنهاد آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

، ازیموردنحد  یرهایشبا نصب موجود  تیبا وضع یفشار یهازونتطابق نقشه ، به خط انتقال عیشبکه توز میمستق قطع ارتباطات

و  4، 3، 2 یهامخزنتحت پوشش  یفشار یهازونارتباط  قطع ،یفشار یهازون یموجود و مرزها یهانقشهبازنگری و تصحیح 

 پرفشار. فشارشکن در مناطق یرهایجهت نصب ش ییهاآدرس ، پیشنهاد5

جداسازی با قطع ارتباط برخی از خطوط، آن بود.  اهمیتبه دلیل  5تصمیم نهایی، جداسازی منطقه تحت پوشش مخزن 

 بود. اصالحات ریپذامکانجدید، نصب شیرآالت، باز و بسته کردن شیرهای موجود و نصب شیرهای هوا  یهالولهاجرای خط 

 نشان داده شده است. ۶، در شکل 5. منطقه تحت پوشش مخزن شماره بررسی شدج آن الزم در مدل هیدرولیکی اجرا و نتای

 
 5منطقه تحت پوشش مخزن : 5 شکل

 

 %۶متر رسیده و به مقدار  1/37به  4/39براساس نتایج اجرای این طرح در مدل هیدرولیکی، متوسط فشار کل شبکه از 

بیشتر بوده و متوسط فشار شبکه در  1و   2، 3، 4، 5کاهش می یابد. تاثیر این عملیات در محدوده زون های تحت پوشش مخازن 

 نشان داده شده است. 2نتایج در جدول درصد بوده است.  8/9متر رسیده یعنی کاهش  9/33به  ۶/37این مناطق از 

 

 خالصه متوسط فشار شبکه در مدل هیدرولیکی -2 جدول

  
فشار در زمان 

 شروع مطالعات

فشار پیش بینی شده توسط مدل هیدرولیکی 

 5در زمان جداسازی زون تحت پوشش مخزن 

درصد کاهش 

 فشار شبکه

4/39 متوسط فشار کل شبکه  1/37  8/5 %  

متوسط فشار شبکه تحت پوشش 

 1و  2، 3، 4، 5مخازن 
6/37  9/33  8/9 %  

 

در راستای جداسازی زون فشاری تحت  این شهر متری اصالح و بازسازی شبکه در 1750قرارداد منجر به  طرحاین 

بررسی در خصوص وضعیت شبکه بعد از اجرای طرح اندازه گیری فشار شبکه و  .است اتمام در شرفگردید که  5پوشش مخزن 

 اما می توان اثرات اولیه و عینی طرح را مورد بررسی قرار داد. .گرددیمآتی اعالم  یهامقالهآن بر هدررفت واقعی در  ریتأثو 



 
 

 

 

 یریگجهینت -5

 اثرات اولیه اجرای طرح -1-5
شهر  7 کمک از شهر هشتگرد به مخزن عنوانبهساعت،  24به مدت  هیدر ثان تریل 34 یبا دب یآب زانیدر سال گذشته م

مخزن انتقال  نیبه ا روزشبانهساعت در  7اما زمان متوسط  ،یبا همان دب یآب در سال جار نیا .افتییمهشتگرد انتقال  دیجد

این نتایج  شهر شده است. نیبه ا یاز انتقال آب کمک زاینیبدرصد  70تا  یهشتگرد در سال جار دیشهر جد بیترتنیابه .ابدییم

 است. مشاهدهقابل 3در جدول 

 

 مقدار آب انتقالی از هشتگرد به شهر جدید هشتگرد -3 جدول

مشاهده گردید انجام شد و  139۶و  1395 یهاسالماهه اول  4در خصوص حوادث شبکه و انشعابات در  ییهایبررس

از اثرات مستقیم تعدیل فشار  تواندیمکاهش یافت. کاهش حوادث  %43و حوادث انشعابات  %4 که طی این مدت حوادث شبکه

 است. مشاهدهقابل 7در شکل  9۶و  95 یهاسالدر شبکه باشد. تعداد حوادث شهر جدید هشتگرد در 

 

  
 96و  95 یهاسالتعداد حوادث شهر جدید هشتگرد در : 6 شکل

 

 پیش بینی تاثیر مدیریت فشار بر هدررفت واقعی  -2-5
 را نشان می دهد. FAVADرابطه بین تغییرات فشار و نشت آب براساس رابطه  ،(1رابطه )
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مقدار فشارهای محاسبه شده در شهرجدید هشتگرد توسط مدل هیدرولیکی و همچنین مقدار ( و 1با استفاده از رابطه )

های متفاوت در فرمول می توان مقدار کاهش حجم هدررفت واقعی در  Nو با قرار داد  1395هدررفت واقعی در پایان سال 

و فشارهای مربوط به کل شبکه،  15/1تا  1بین  Nبا لحاظ کردن مقدار ضریب اثر مدیریت فشار در این شهر را پیش بینی نمود. 

از هدررفت واقعی و در نتیجه کل آب بدون درآمد شهرجدید هشتگرد  %3مترمکعب و  230338کاهش فشار باعث کاهش 

 های مختلف را نشان می دهد. Nرابطه نشت با فشار در ضریب  4می شود. جدول 

 

 ر شهرجدید هشتگردمتفاوت د Nرابطه نشت با فشار با ضرایب  -4جدول 

 
 

مترمکعب  230338میلیارد ریال می باشد. تاثیر کاهش  2متر شبکه، کمتر از  1700هزینه تمام شده اصالح و بازسازی 

میلیارد ریال با احتساب قیمت فروش  1میلیارد ریال با احتساب هزینه تمام شده آب در نقطه سر به سر و  2آب هدررفته بالغ بر 

  .  است 95آب در سال 
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139/437/135978653387837210028

1/0139/437/135978653385800212065

1/0239/437/135978653383764214101

1/0339/437/135978653381730216135

1/0439/437/135978653379696218169

1/0539/437/135978653377664220201

1/0639/437/135978653375633222232

1/0739/437/135978653373603224262

1/0839/437/135978653371575226290

1/0939/437/135978653369547228318

1/139/437/135978653367521230344

1/1139/437/135978653365496232369

1/1239/437/135978653363472234393

1/1339/437/135978653361450236415

1/1439/437/135978653359429238436

1/1539/437/135978653357409240456
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 :گرددیمبه شرح ذیل ارائه  ییهاشنهادیپ، 5با توجه به اتمام عملیات جداسازی زون فشاری تحت پوشش مخزن 

 بررسی گردد. قاًیدقفشارسنجی در منطقه جداسازی شده انجام شود و نتایج  مجدداًالزم است  -1

 نیز جداسازی شوند. 4و  3و  2و  1تحت پوشش مخازن  یهازون ستیبایم -2

. همچنین شودیممخازن فلومتر نصب گردد. این امر باعث دقت محاسبات  یهایخروجدر تمامی  گرددیمپیشنهاد  -3

 هدررفت واقعی را به دست آورد و مقایسه کرد. توانیمبا داشتن حداقل جریان شبانه، 

 در شبکه و در نقاط حساس شبکه دیتاالگرهای فشاری نصب گردد. گرددیمپیشنهاد  -4

 موجود شبکه بازنگری و نقاط مبهم تهیه گردند. یهانقشه گرددیمپیشنهاد  -5
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ی انتقال هاسامانهضوابط طراحی  "(. 1392ی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزارت نیرو، )زیربرنامهمعاونت  .2

ریاست ی و نظارت راهبردی زیربرنامه، معاونت "بازنگری اول(  117-3و توزیع آب شهری و روستایی )نشریه شماره 

 جمهوری. تهران، ایران

آب و فاضالب: هدر  ساتیتأساز  یبردارجامع بهره یراهنما". )9513 ( .آ، ع.، غزلی، ع. زاده دیسر.،  .ح ،شیعیت .3

 .مکث نظر، تهران، ایران انتشارات ،"عیتوز یهارفت آب در شبکه

 و یسطح یهاآب یآورجمع یهاشبکه یطراح ضوابط و یمبان "(. 1371) رو،ین وزارت و وبودجهبرنامه سازمان .4

 رانیا تهران،. وبودجهبرنامه سازمان انتشارات ،"( 118-3 شماره هینشر) یشهر فاضالب

 

 


