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خالصه
یکی از م شکالت عمده در شبکه های توزیع آب شرب ،هدر رفت حجم زیادی آب در اثر وقوع حوادث مختلف
می باشدددد هه ههیزه زیادی را دربردارد ازاین رو هدف از این پژوهش هاربرد مدیریت فشدددار در هاهش منها
حوادث و تلفات آب در شبکه توزیع آب شرب شهر فوالدشهر استا اصفها در سال های  1394و  1395می باشد.
با قرارداد تاریخ اجرای مدیریت ف شار به عزوا مبزای محا سبات 101 ،حادثه شبکه توزیع و  881حادثه ان شعابات
آب در سال  1394به  50حادثه شبکه توزیع و  774حادثه انشعابات آب در سال  1395هاهش یافت .همچزنن مقدار
آب هدررفته ناشی از این حوادث از  %18آب مصرفی شهر فوالدشهر به  %17هاهش پندا هرد.
محاسبه چهار شاخص حجم آب هدررفته ،ههیزه ناشی از حوادث شبکه توزیع  ،تعداد حوادث شبکه توزیع به ازای
هر هنلومتر در سددال و تعداد حوادث انشددعاب نبددبت به تعداد هل انشددعابات ،به خوبی نتنجه طرح مدیریت فشددار به
عزوا یک گهیزه هوتاه مدت را نشا می دهد.
کلمات کلیدی :شبکه های توزیع آب شهری ،مدیریت فشار ،حوادث ،شیرفشارشکن

 -1مقدمه
مدیریت هزترل نشددت در شددبکههای توزیع آب شددهری بیشددک یکی از مهمترین دغدغههای مبددلو نن امر تهنه و توزیع آب
شدددهری میباشدددد .تاهزو روشهای مختلفی جهت مدیریت هزترل نشدددت اراشه شدددده اسدددت .یکی از بهترین و با صدددرفهترین
روشهای اراشه شده ،مدیریت فشار در شبکه است هه استفاده از شنرهای فشارشکن از متداولترین ابهارهای آ میباشد.
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در بهرهبرداری از شبکه های توزیع آب ف شار از دو مزظر حاشه اهمنت ا ست :اول ایزکه تغننرات ناگهانی در ف شار هه
اغلب به صورت باال رفتن فشار رخ می دهد باعث رخداد حوادث شده و دیگر ایزکه هر چه فشار در و ه بنشتر باشد مقدار نشت
(نشت زمنزه و نشت ناشی از حادثه) ننه بنشتر میگردد .ذا مدیریت فشار از دیدگاه آب بدو درآمد مهم تلقی می شود.
پنامدهای حوادث عبارتزد از :افهایش آب بدو درآمد ،افهایش آ ودگی آب ،هاهش ر ضایتمزدی م شترهنن و افهایش ههیزه
ها .بزابراین اقداماتی جهت هاهش حوادث مزجر به هاهش آب بدو درآمد و ههیزهها خواهد شد.
مدیریت ف شار عب ارت ا ست از اعمال هزترل روی ف شارهای سن بتم جهت ر سند به یک سطح ف شار بهنزه ،مزا سب
برای سددنبددتم توزیع آب به گونه ای هه عالوه بر حذف تغننرات و ناپایداری در فشددار ،حداقل فشددار الزا برای ت منن حقو
قانونی مشددترها و مصددرفهززدگا فراهم گردد .ابهار زیادی برای اعمال مدیریت فشددار وجود دارد ،از جمله :هزترل پماها،
هزترلهای ارتفاعی ،احداث مخاز تعاد ی و نصب شنرهای هاهش فشار یا نگهدارنده فشار و در این رابطه سعی بر این است
هه ف شار در گره های شبکه با ا ستفاده از مخاز و شنرآالت و ایجاد زونهای مزا سب ف شاری ،به حداقل مقدار ممکن نهدیک
شود .مدیریت فشار به عزوا یکی از هارامدترین و اقتصادی ترین روش های هزترل نشت در شبکه های توزیع آب می باشد.
از جمله مزافع مدیریت فشددار میتوا به هاهش ههیزه تعمنرات ،تعمنرات اضددطراری همتر ،برنامهریهی بهتر و رضددایت بنشددتر
مشترها اشاره نمود[.]1
بعد از هارگذاشتن و ه های شبکه ،در منا تماا عواملی هه بر منها نشت و حوادث ت ثنر می گذارند ،تزها مدیریت
فشار و ه هاست هه قابل هزترل بوده و راه حلی عملی ،مؤثر و هم ههیزه در جهت هزترل منها نشت و حوادث به تزهایی یا به
صورت ترهنبی به همراه سایر روشها همانزد تلفنق سنبتم اطالعات جغرافنایی و مدل های هندرو نکی می باشد .در واقع برای
هر نوع نشتی ،هاهش فشار سنبتم توزیع میتواند نرخ اتالف آب از طریق آ نشت را هاهش دهد.
در زمنزه مدیریت فشار در شبکه های توزیع آب تحقنقات و اقدامات زیادی انجاا شده است .از جمله آنها می توا
به موارد زیر اشاره هرد:
در این زمنزه افراد زیادی چو  ، Walski et al, 2006 , Marunga et al, 2006 , Lambert, 2003تابش و هومهر،
 ،1386هارآموز و همکارا  1385 ،و جلنلیقاضیزاده و صا حی 1386 ،تحقنقاتی انجاا دادهاند[ 6،5،4،3،2،1و Thornton .]7
نشا داد هه هم بهرگی نشت و هم رخداد نشتهای جدید با هاهش و ثبات فشار در سنبتم هاهش مییابزد ،او چزدین راه را
برای مدیریت فشار شبکه پنشزهاد داد[ Lambert .]8نشا داد هه هاهش فشار نه فقط باعث هاهش منها نشت از مزافذ موجود
میشود بلکه باعث هاهش نشتهای جدید ننه میشود[ Farely .]9و  Trowدر سال  2007نموداری اراشه نمودند هه ارتباط
تعداد حوادث با فشار متوسط شبانه چزد  DMAدر انگلبتا را نشا می دهد[ .]10همچزنن  Thorntonو  Lambertدر
سال  2006نمونه هایی از نتایج مطا عات صورت گرفته در سایر نقاط جها هه نشا دهزده نقش چشمگنر فشار بر نرخ وقوع
حوادث می باشد را بصورت جدو ی اراشه نمودند[.]1
در مطا عه حاضر نتایج اعمال مدیریت فشار در شبکه توزیع آب شهر فوالدشهر مورد بررسی قرار گرفته است.
 -2مواد و روش ها
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فوالدشهر یکی از شهرهای شهرستا زجا استا اصفها می باشد .این شهر در  28هنلومتری جزوب غربی اصفها در محور
ارتباطی اصفها شهرهرد است .این شهر با مباحتی با غ بر  7٬700هکتاریکی از سه شهر جدید در اصفها میباشد .فوالدشهر در
ارتفاع  1٬644متری از سطح دریا واقع شدهاست ،این شهر تقریباً به شکل ننم دایره میباشد .جمعنت این شهر در حدود 75000
نفرمیباشد.
این شهر از شمال به شهرستا فالورجا  ،از جزوب به هار خانه ذوب آهن ،از شر به هوه نمتک و از غرب به رشته
هوه پزجی محدود می گردد .ارتفاعات این شهر ،رشته هوه پزجی در غرب و رشته هوه اشترجا در جزوب و عوارض طبنعی
مارماضه و فشارچه در داخل محدوده شهر می باشد .فوالدشهر جوا ترین مرهه شهری شهرستا زجا به شمار می آید و دارای
قدمتی هوتاه معادل راه اندازی هارخانه ذوب آهن است .این شهر در آغاز توسط هار خانه ذوب آهن و با هدف اسکا شاغال
مهاجر هارخانه و ننروهای متخصص خارجی (روسی) بزا گردید و به عزوا شهرک خوابگاهی متعلق به هارخانه تا سال1360
صرف ًا توسط جمعنت شاغل در این هارخانه مورد اسکا قرار می گرفت .نکن از این سال به تدریج و در طی روندی حدوداً 10
سا ه از تملک هارخانه مذهور در آمده و به شهر های تحت اداره وزارت هشور پنوست .شکل .1

شکل  :1نقشه شهر فوالدشهر

در گذشته آب شرب این شهر توسط  14حلقه چاه واقع در دشت مر منزادشت ت منن می گردید و ی در حال حاضر با
توجه به پدیده خشکبا ی سال های اخنر اهثر این چاه ها خشک شده و تقریباً  98درصد آب مورد نناز فوالدشهر از آب طرح
آبرسانی اصفها هه از تصفنه خانه آب باباشنخعلی هه در  45هنلومتری غرب شهر اصفها قراردارد ،ت منن می گردد.
چهار خط انتقال با اقطار  1400منلنمتر آب تصفنه شده را پس از مشروب هرد  26شهر و تعدادی روستا به شهر اصفها
رسانده و ساس با دو خط انتقال به سمت شمال و دو خط انتقال به سمت شر رفته و در این مبنرها هم  23شهر و چزدین روستا
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را تحت پوشش قرار میدهد .آب شرب شهر فوالدشهر از یکی از خطوط  1400عبوری از این شهر دریافت و با دو مرحله پمااژ
با استفاده از دو خط انتقال قطر  500منلنمتر به طول  12هنلومتر به مخاز ذخنره شهر می رسد و از آنجا وارد شبکه توزیع می
شود.
شبکه توزیع آب شهر فوالدشهر به طول  263هنلومتر و با اقطار  250 ،200 ،150 ،100 ،80و  300منلنمتر و با جزس های
آزببت سنما  ،چد داهتنل و پلی اتنلن می باشد.
طی بررسی گهارشات حوادث در سامانه  122شرهت آب و فاضالب مشخص گردید تعداد حوادث شبکه توزیع در
سال  1394در شهر فوالدشهر با غ بر 101حادثه و تعداد حوادث انشعابات  881مورد بوده است .حجم آب تو ند شده در سال
1394برابر  7233360متر مکعب و حجم فروش آب به مشترهنن 5960596مترمکعب بود هه بر این اساس مشخص گردید پرت
یا هدر رفت آب  18درصد بوده است.
در طول یک سال تعداد باالی حوادث نه تزها باعث دردسر داشمی بهرهبردارا شهر شده بود بلکه موجب افهایش
هدررفت آب و همچزنن ههیزههای بهرهبرداری گشته بود .هل ههیزه تحمنل شده شامل ههیزههای تجهنهات ،وازا مصرفی،
پرسزلی ،پنمانکار حوادث و ههیزه آب هدررفته با غ بر  19،916،845،675ریال در سال بود .از طرف دیگر رخداد حادثه و پس
از آ تعمنرات ،قطع متزاوب آب را به دنبال داشت هه ساعت ها بطول میانجامند هه هم هم باعث نارضایتی های اجتماعی در
مشترهنن شهر شده بود .عالوه بر این ،قطع و وصل آب موجب هواگرفتگی خطوط و احتمال ورود گل و الی و آ ودگی به داخل
شبکه توزیع شده بود .موارد ذهر شده سبب گردید هه به مشکل موجود توجه بنشتری گردد.
نمودارهای شکل ( 2ا ف ،ب و ج) ههیزه حوادث شبکه توزیع فوالدشهر درسال  1394را به تفکنک نوع ههیزه نشا
می دهد .آنچه هه در نمودار مشاهده می شود آ است هه ههیزه آب هدررفته ببنار باالتر از سایر ههیزه ها می باشد و در سه
حا ت ا ف ،ب و ج در صورتی هه قنمت هر متر مکعب آب هدر رفته به ترتنب بر اساس نرخ دو تی (یارانه ای)  ،بر اساس قنمت
تماا شده آب در شهر فوالدشهر و قنمت آب آزاد(فروش تانکری)  12500 ،3323و  22000ریال در نظر گرفته شده ،هه به ترتنب
بنش از  82 ،54و  89درصد از هل ههیزه ها به خود اختصاص داده است و این در حا ی است هه هشور ایرا با بحرا خشکبا ی
و بی آبی روبروست .از طرف دیگر در این نمودار ههیزه های اجتماعی ناشی از حوادث ننه اراشه نشدهاند زیرا تا حد زیادی نمیتوا
آ را به صورت عدد و رقم نشا داد ،در صورتی هه مهمترین بخش ههیزه ها را تشکنل می دهد .نارضایتی مشترهنن از قطع آب،
آ ودگی آب به علت ورود گل و خاک در حنن نشت و تعمنرات و ایجاد بنماری و در پی آ مشکالت جبمی و روحی هه در
اثر خورد آب آ وده رخ می دهد و  ....از جمله موارد اجتماعی پدید آمده توسط حوادث است هه در جایی ثبت و محاسبه نمی
شود.
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شکل  :2هزینه ناشی از حوادث به تفکیک نوع هزینه

در مرحله اول شزاسایی علل آ مدنظر قرار گرفت .با بررسیهای انجاا شده علل رخداد حوادث بصورت زیر
شزاسایی شد:
 )1عدا طراحی صحنح شبکه توزیع (عدا پنش بنزی شنر فشارشکن مزاسب بر روی خط اصلی ورودی به شبکه توزیع
و عدا زو بزدی شبکه)
 )2تغذیه یک سوا از شبکه توزیع تزها با یک ورودی در باالترین نقطه زو
 )3اتصال مبتقنم به خط انتقال مزتهی به ایبتگاه پمااژ شماره یک فوالدشهر و در نتنجه افهایش فشار شبکه توزیع
 )4فشار باالی بنن  6تا  8اتمبفر شبکه توزیع زو یک (برز  )Aفوالدشهر
 -1-1مديريت فشار
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پس از شزاسایی علل ،باید راه حلهایی جهت رفع آنها اراشه شود .گهیزههایی هه جهت رفع معضل پنش آمده مطرح گردید
عبارت بودند از:
 )1طراحی و اجرای مجدد خطوط انتقال و شبکه توزیع
 )2تعویض و ههای نامزاسب و اصالح انشعابات فرسوده
 )3اعمال مدیریت فشار در جهت هاهش فشار
در انتخاب گهیزه مزاسب چزدین پارامتر مدنظر قرارگرفت هه عبارتزد از :عملی بود  ،زمانبر بود و اقتصادی بود
راه حل .گهیزه اول هنچ هداا از پارامترهای ذهر شده را برآورده نمیهرد .با توجه به عملی بود گهیزههای دوا و سوا و با
توجه به زمانبر بود و پرههیزه بود گهیزه دوا ،تصمنم گرفته شد هه گهیزه اعمال مدیریت فشار به عزوا یک راهکار هوتاه
مدت اجرا شده و گهیزه تعویض و هها در نبت برنامههای درازمدت قرارگنرد.
پس از انتخاب گهیزه مدیریت فشار به عزوا راه حل هوتاه مدت (هه در درازمدت هم جوابگو خواهد بود) ،اقداماتی
هه انجاا گرفت در زیر نبت میشود:
 انجاا فشارسزجی در قبمت های مختلف شبکه توزیع با استفاده از فشارسزجهای ثبات در یک بازه زمانی مشخص
 محاسبه فشار نهایی وارد بر و هها
 مقایبه فشار وارده با فشار قابل تحمل و ههای اجرا شده
 انتخاب محل نصب  ،قطر ،نوع و فشار خروجی شنر فشارشکن.
بدین مزظور یک شنر فشار شکن دیافراگمی به قطر  250منلنمتر بر روی خط اصلی ورودی به زو یک (برز  )Aنصب
گردید و به گونه ای تزظنم شد هه فشار خروجی از شنر در حدود ( %50از  7بار به  3/5بار)هاهش یافت.
 بحث و ايججهت بررسی نتایج اقدامات صورت گرفته و محاسبه دقنق مقدار آب هدررفته ناشی از حوادث شبکه توزیع قبل و بعد از انجاا
مدیریت فشار ،یک بانک اطالعاتی در محنط  Excelایجاد گردید و تمامی جهشنات حوادث رخ داده شامل  :زما وقوع
حادثه ،زما اطّ الع از حادثه ،زما ببتن شنرها جهت قطع آب ،مدت زما تخلنه آب درو و ه ،مدت زما رفع حادثه ،شکل
و ابعاد شکبتگی ،فشار آب در خط ،قطر و ه ،طول و ه بنن دو شنر ببته شده و جهشنات ههیزههای صرف شده در آ ثبت
گردید.
با استفاده از جدول تهنه شده مقدار آب هدررفته و ههیزه تعمنرات (شامل ههیزههای تجهنهات ،وازا مصرفی ،پنمانکار
حوادث و  ) ...و ههیزه آب هدررفته محاسبه گردید .ازجمله نتایج تشکنل این بانک اطّالعاتی تعننن بنشترین تعداد در حوادث
در انتهای زو یا به عبارتی گودترین قبمت زو رخ داده ،هه د نل آ فشار ببنار زیاد در این ناحنه بود.
با قرارداد تاریخ اجرای مدیریت فشار به عزوا مبزای محاسبات 101 ،حادثه شبکه توزیع و  881حادثه انشعابات آب
در سال  1394به  50حادثه شبکه توزیع و  774حادثه انشعابات آب در سال  1395هاهش یافت .همچزنن مقدار آب هدررفته
ناشی از این حوادث از  %18آب مصرفی شهر فوالدشهر به  %17هاهش یافت (الزا به ذهر است عملنات نصب شنر فشار شکن
فقط بر روی برز ( Aزو  ) 1فوالدشهر صورت پذیرفت و زو های بعدی در ابتدای سال  1396تحت مدیریت فشار قرار
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گرفت) .با انجاا مدیریت فشار از هدررفت ساالنه حدود  10000مترمکعب جلوگنری شده و همچزنن 2،097،007،600ریال در
سال (شامل ههیزه¬های تجهنهات ،وازا مصرفی ،پنمانکار حوادث و  ) ...ذخنره میگردد هه در هاهش سایر بخشهای آب
بدو درآمد در این شهر میتوا سرمایهگذاری نمود.
نمودارهای شکل  3به ترتنب حجم آب هدررفته ،ههیزه ناشی از حوادث شبکه توزیع  ،تعداد حوادث شبکه توزیع به
ازای هر هنلومتر در سال و تعداد حوادث انشعاب نببت به تعداد انشعابات ،قبل و بعد از مدیریت فشار نشا میدهزد .هاهش
چشمگنر این چهار شاخص نشا دهزده ت ثنرات مثبت طرح اجرا شده می باشد.
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شکل :3حجم آب هدررفته ،هزینه حوادث و تعداد حوادث شبکه و انشعابات قبل و بعداز انجام مدیریت فشار

 جه ریدر این مقا ه دو گهیزه برای هاهش حوادث شبکه توزیع مطرح شده و ساس هر دو گهیزه از نظر اقتصادی بررسی گردید.نتایج
دال ت برآ دارد هه مدیریت فشار در این تحقنق با نصب شنر فشارشکن به عزوا یک گهیزه زود بازده و بازنگری طرح شبکه
توزیع و انتقال اجرا شده و اصالح آ به عزوا گهیزه دراز مدت جوابگو خواهزد بود.
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 تعداد حوادث شبکه توزیع به ازای هر،  ههیزه ناشی از حوادث شبکه توزیع،محاسبه چهار شاخص حجم آب هدررفته
 قبل و بعد از مدیریت فشار به خوبی نتنجه طرح مدیریت،هنلومتر در سال و تعداد حوادث انشعاب نببت به تعداد هل انشعابات
.فشار به عزوا یک گهیزه هوتاه مدت را نشا می دهد
 دردا معاو مزابع انبانی وهارشزاسا وقت شرهت آب و فاضالب استا اصفها، معاو بهره برداری،نویبزدگا این مقا ه از مدیرعامل
.و مزطقه فوالدشهر برای همکاری درانجاا این تحقنق قدردانی می نمایزد
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