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 خالصه

های آب و عدم کیفیت آب شرب سبب گردیده است که محققان نگاهی ویژه به سامانهکمبود منابع آب در سراسر نقاط دنیا، افزایش میزان تلفات 

ال در چند س که یطوربهبوده است  محققان  شبکه هوشمند آب مورد توجه یک دهه اخیردر  های هوشمند آب داشته باشند.نوین همچون شبکه

بینی، ای پیشهشبکه بر اساس مدل یهوشمند ساز یبر روای است. مطالعات گسترده گردیدههای سنتی توزیع انتقال آب اخیر جایگزین شبکه

گیری های مطرحی در سراسر دنیا بر روی تجهیزات کنترلی و اندازه. همچنین شرکتصورت گرفته است. ..، ژنتیک وهای مورچگانالگوریتم

 شود بربینی میشود و پیشمی های توزیع آبی هزینه پایه شبکهدرصد 5 های هوشمند موجب کاهشاز شبکهگیری بهره ند.اهگذاری کردسرمایه

این شبکه مزایای فراوانی  هرچند .اقتصادی داشته باشد ییجوصرفهمیلیارد دالر  5..7تا  1.7همین اساس شبکه هوشمند بتواند سالیانه در حدود 

نی گذاری اولیه و عدم تطابق با سیستم کنوسرمایههزینه باالی هایی همانند لشد اما با چاهمچون کاهش نشت، کاهش خرابی، مدیریت فشار و ... دار

 شد.شبکه سنتی با ی برایدر آینده جایگزین مناسب رودانتظار میکنند و ها مراحل اولیه خود را طی میاین نوع سامانه حالنیباا مواجهه است.

 

 وری آب، بهرهیهوشمند سازآب،  هدر رفتشبکه هوشمند، شبکه توزیع آب، : کلیدیکلمات 
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 مقدمه -1

 ،یآبکم دهیبا پد ، بشرریدپذیتجد یهاو کاهش منابع آب یجهان شیگرما دهی، پدتیجمع شیبه سبب افزا ریدهه اخ کیدر 

جهت  در ییهاها و راهکارندیفرآدستیابی به  درصددهمواره   پژوهشگرانجهت است که  نیتنش و بحران آب مواجهه شده است، از ا

 ،یو بهره بردن از آن در منابع آب یفنّاور. کاربرد ].و7[ سالم هستند یبه منابع آب مصرف شتریب یمنابع آب و دسترس یوربهره شیافزا

 یبرا میالدی 7881و  7891 یهااز آن در دهه شیکه پ یمفهوم، بوده استهوشمند آب  یهابه نام شبکه یدیجد مفهوم گذارهیپا

 یهاگذشته شبکهدهه  کیسبب شد که در  یفنّاور شرفتی، گذر زمان و پ]۳[ است کاررفتهبهبرق  عیتوز یهاشبکهدر مورد بار  نیاول

 .]۴[ رندیمنابع آب مورد استفاده قرار گ یوربهره شیدر جهت افزاو تر شوند هوشمند گسترده

 عیتوز د،یتول ندیفرآ یبر رو یاتوان نظارت کامل و لحظهیها مهستند که به سبب آن ینوظهور یهایفناور هوشمند آب یهاشبکه

ر چند سال است که د لیدل نیشد. به هم یمنابع آب هدر رفتراندمان و کاهش  شیآن بتوان موجب افزا واسطهبهو مصرف شبکه آب داشت تا 

 .]5[ گرفته استها صورت نوع شبکه نیکردن و گسترش کاربرد ا نهیبه یبر رو یاگسترده طالعاتم ریاخ

 یمان انرژسازیف . بر اساس تعرگرددیم یهوشمند تلق یدخالت انسان ینخودکار با کمتر یاتعمل هرگونه یف،طبق تعر

 دوطرفه ورتصبهو تبادل اطالعات  منابع شبکه گسترده خودکار است که در آن انتقال یک، شبکه هوشمند  یکاآمر متحدهاالتیا

 تکتک یو حت نندگانکمصرفتا  یداز منابع تول شبکه، در ییراتبه هر نوع تغ ییو پاسخگو  یشپا یتشبکه قابل ین. اردیگیمصورت 

ر تمامی ای بلحظه صورتبهفی، جامع و یکپارچه . بر همین اساس شبکه هوشمند آب، شبکه است که نظارت کا]۳[ را دارد یزاتتجه

د و در شرایط صرف( دارهای مایستگاه پمپاژ، شبکه انتقال آب و کنتور صفیه آب،های تاجزای شبکه )سد، خطوط انتقال، ایستگاه

 .]5[ کندمی اتخاذی تصمیمات صحیح و منسجم بردارمختلف بهره

 

 گیری از شبکه هوشمند آبضرورت بهره -2
مشاهده  حالنیباار شده است، میزان مصرف آب شش براب 7891در حال حاضر جهان با کمبود آب مواجه است و از سال 

شبکه توزیع آب با می سیاری از  صد در مبدأآب از  هدر رفتشود ب سر  تا مق ستند، تخمین زده میسرا  طورهبشود شبکه مواجه ه

 کنندهمصرفبه  یدنقبل از رس یعتوز یهاو پمپاژ شد در داخل شبکه شدههیتصف یدنیدرصد آب آشام 1.از  یشبمیانگین در جهان 

ستفاده از شاخص آب بدون رودیمهدر  شبکه توان ازمی درآمد. با ا شد. آب ا توزیع آهمیزان هدر رفت آب در داخل  ساسگاه   بر ا

 .]9،1،9[باشدیم 7در شبکه توزیع آب شهری بر اساس شکل  شدهتلفآب  هاآخرین گزارش
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 9002 مختلف جهان یکشورهادر  درآمدمیزان آب بدون  :1شکل 

 

 ، پمپاژ( داشته باشد و موجب ضایع شدن منابعتصفیه ازجملهبرداری فراوان )های بهرهتواند هزینهآب می هدر رفتاین میزان 

آب در سرتاسر  یعتوز یهاشبکهآب در  لیتر یلیاردم ۳.۳ یانهسال آبی و افزایش تنش آبی در منطقه شود. طبق مطالعات صورت گرفته،

اقتصادی داشته  ییجوصرفهمیلیارد دالر  5..7الی  1.7تواند سالیانه در حدود . بر همین اساس شبکه هوشمند می رودیمجهان به هدر 

یه اول یگذارهیسرماو  یبرداربهرههای درصد هزینه 5بیش از  توانداست می شدهدادهنمایش  7 ه در جدولک طورهمانباشد. این میزان  

 .]5[اقتصادی داشته باشد ییجوصرفه

. 

 ]5[برداریهای بهرهشبکه هوشمند بر هزینه ریتأث: میزان 1جدول 

 توضیحات ییجوصرفهیزان م نوع عملکرد

 درصد ۳.5 فشار یریتنشت و مد
 بینیهای پیشهش نشت با تعیین موقعیت دقیق نشت، مدلکا

 جهت تعیین نقاط بالقوه برای مدیریت نشت و فشار 

 در  یبندتیاولو یهااستراتژی

 یهاول یگذاریهسرما
 درصد 5..7

 ریزی و بهبود ارزیابی دینامیکی، نگهداری، جایگزینی، برنامه

 های زیر بناییسازی هزینهطراحی شبکه جهت بهینه

 درصد 1.۴ آب یفیتک کنترل
کاهش  آزمایش، کنترل کیفیت،گیری خودکار، نمونه

 هاری نمونهآوهای آزمایشگاهی و جمعهزینه

 درصد 7.9 از شبکه یو نگهدار یبرداربهره
 ها و پمپها ، دریچهخودکار شیر یهاستمیسره بردن از به

 وری افزایش بهره وهت کنترل ج 

  درصد 1.۴ در شبکه هوشمند آب ییجوصرفه یزانم کل
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انتقال آب  سنتی یهاروشجایگزین  کشورهادر بسیاری از  هاسامانه، این نوع یبرداربهرهو کاهش هزینه  یفنّاوربا پیشرفت 

امانه شبکه و استفاده از س باشندیمسنتی  عمدتاًانتقال توزیع آب  یهاشبکهگشتند. در ایران و بسیار از کشورهای در حال توسعه ، 

 در چهار حوزه به مقایسه این دو شبکه پرداخته شده است. .جدول .در باشدینمهوشمند رایج 

 

 ]5،8،71[آب هوشمند یهاشبکه و آب انتقال یسنت یهاشبکه سهیمقا: 9جدول 

 عنوان های سنتی انتقال و توزیع آبشبکه های هوشمند آبشبکه

  کاهش اثرات ردپای کربن ) حرکت به سمت

سبز( افزایش کارآمدی منابع و  ستیزطیمح

 حذف منابع طبیعی

 هزینه انرژی کمتر 

 افزایش طول عمر تجهیزات 

  مدیریت فشار کمتر از حد مطلوب است

در اطالعات ارسال  ییهاتیمحدود چراکه 

 .باشدیمشده 

 یسازنهیبه

 مصرف انرژی

 به مشتریان با استفاده از  بهتر یرسان سیسرو

ی تعامل با مشتر ایلحظه یرساناطالعهای سیستم

 .منبعی از اطالعات باشد عنوانبه  تواندیم

 بستفاده از الگو مصرف مناستشویق مشتریان به ا 

  با شروع شکایات و  عمدتاًتعامل با مشتری

ابرازهای نارضایتی همراه بوده است و از 

ی ارتباط یافزارهانرمطریق تلفن ، سایت و 

 بوده است.

 تعامل مشتری

  یریگنمونهبجای  یالحظهپایش پیوسته و 

  کیفیت آب یالحظه  یهاجوابنتایج و 

 ات ز طیف وسیعی از اتفاقتشخیص و پشتیبانی ا

 درون شبکه

 از کیفیت آب و یا تکرار آزمایش یریگنمونه 

 7  روز مدت زمان آنالیز .الی 

  ی همراه با بیمار عمدتاًمشکالت کیفیت آب

 شودیمو مریضی و در سطح شهر بیان 

مدیریت 

 کیفیت آب

 نشت و خرابی در داخل شبکه ترعیسر یابیمکان 

 کاهش میزان خسارت به علت هدر رفت آب 

  هایمشترافزایش میزان رضایت 

 کاهش میزان هدر رفت آب 

 یهامدلاطالعات و استفاده از  یآورجمع 

 شودیمسبب تعیین نقاط نشت در شبکه  ینیبشیپ

 های کوچک داخل شبکه برای نشت 

 یابینشتبسیار طوالنی قابل  یزمانمدت

 نبودند  و یا هدر رفت طوالنی داشتند

 به  هایمشترتوسط  عمدتاً  یهایخراب 

 شددهنده اطالع رسانی می ارائههای شرکت

 مدیریت نشت

 

هزینه  هاچالشاین  نیترمهمفراوانی نیز مواجهه هستند،  یهاچالشهوشمند با تمام مزایای که دارند، با  یهاشبکه

 یاستردهگکه البته بسیاری از کشورها پیشرو در مطالعات  باشدیمقدیمی  یهاشبکهاولیه فراوان و عدم تطابق تجهیزات با  یگذارهیسرما

 شبکه هوشمند آب بیان شده است. یهامزایا و چالش ۳ر این مورد انجام دادند.در جدول د
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 ]5،8،71[آب هوشمند یهاشبکه ها و مزایایچالش: ۳جدول 

 مزایای شبکه هوشمند آب شبکه هوشمند آب یهاچالش

  اولیه برای ساخت و یگذارهیسرماهزینه باالی 

 تجهیز کردن شبکه  

  یهاستمیسمحدودیت کاربری و عدم انطباق با 

 قدیمی توزیع آب  

  هوشمند و  یهاشبکهعدم آگاهی کافی نسبت به

  کنندگانمصرفمقاومت 

  دولتی و خصوصی یهاتیحماعدم وجود 

  در جهت برداربهرهعدم وجود تیم متخصص و 

 هوشمند یهاشبکهراهبری  

  کاربرپسندیکپارچه  حلراهفقدان یک 

  کنترل و مدیریت نشت و در تبع کاهش تلفات در شبکه

 توزیع و انتقال

  در داخل شبکه فشارهم یهاهیناحمدیریت فشار و ایجاد 

  عملیاتی  یهانهیهزکاهش 

 کاهش ریسک 

 کاهش تلفات آب و خرابی در داخل شبکه 

 افزایش طول عمر تجهیزات شبکه آب 

  مشترکین و افزایش کیفیت خدمات  یمندتیرضاافزایش 

  کاهش وابستگی به نیروی انسانی 

  کنترل آلودگی 

 

 شبکه هوشمند آب اجزای  -3

در  شماتیک طوربهوظیفه خاصی دارند، که  یهاهیالاز این  هرکدامالیه مختلف تشکیل شده است، که  5شبکه هوشمند از 

 ]. 5،77[دهندیمسطح با یکدیگر در ارتباط بوده و در مجموع شبکه هوشمند را تشکیل  5نشان داده شده است. این  .شکل 

 
 

 اجزای شبکه هوشمند : 9شکل 

همجوشی-5

داده ها و تجزیه 

و تحلیل

تعیین هشدار و
خطاهای لحظه 

ای

اتخاذ تصمیم 
گیری

ارسال 
دستورهای 

کنترلی

نمایش و -4

مدیریت اطالعات

جریان شبانه

آبباالسینگ

فرموالسیون 

جمع آوری -3

اطالعات و 

ارتباطات

انتقال دهنده 
ها

هاالگر

سیستم های 
AMR وAMI

اندازه -2

و کنترلگیری

جریان

فشار

دما

کیفیت

یشیر ها کنترل

مخازن

یالیه فیزیک-1

اطالعات کلی 
شبکه

GIS
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 الیه فیزیکی -3-1
ر اساس اطالعات ب تواندیمکه  باشدیمو ...  هاخانههیتصفاین الیه شامل اطالعات کلی شبکه شامل تعداد لوله ، شیرآالت ، پمپ، مخازن ، 

گیری نحوه قرار. ].7[شودیم یسازمدل GISآمده و در   به دستموقعیت قرارگیری  GPSموجود و یا آینده شبکه باشد. تمامی اجزای شبکه توسط 

 : GISدر مدل 

 نواحی  یمرزهاDMA 

 شبکه  یهالوله 

 خانههیتصفستگاه پمپ ، ینقاط قرارگیری حسگرها  ،دریچه ، تانک ، مخزن ، ا  

  نقاط پست و مرتفع و...( هاابانیخ)  نهیزمپسنقشه ، 

 

 یریگاندازهکنترل و   -3-2

 یریگندازهاقابل  یپارامترهاو سایر  گرهاحسدارد. میزان جریان ، فشار ، دما ،  یریگاندازهاین الیه دو وظیفه اساسی کنترل و 

ه داشته باشد کنترل بر روی شبک تواندیم شودیمدستورات ارسالی که از الیه مدیریتی ارسال  واسطهبهو  یریگاندازهرا در داخل شبکه 

دریافت  جهت ابزاری درواقعبکه باشد. این الیه بر اساس باز و بسته کردن شیر و کاهش و افزایش فشار در داخل ش تواندیمکه 

برخی تجهیزات  ۴جدول . در باشدیم اتخاذشدهاطالعات از شرایط موجود شبکه  و همچنین کنترل شبکه بر اساس قوانین مقررات 

 .]7۳[شبکه هوشمند بیان شده است ازیموردن

 

  ]1۳[ شبکه هوشمند آب ازیموردنجدول شیرآالت و تجهیزات  :۴جدول 

یزاتنوع تجه یماثرات مستق   
اثرات 

 غیرمستقیم
 مورد مصرف

 کنتور هوشمند
 آب، یفیتتلفات آب، ک

 سالیخشکو  حوادث
 یمصرف انرژ

کنترل نشت و  گامبهگام هایآزمون

 فشار یریتمد

یندهآال گرحس  یندهکردن آال یزوالسیونا یمصرف انرژ آب یفیتک 

یلس گرحس  هوشمند یلس یریتمد - حوادث 

هوشمند شیرآالت  
آب، و  یفیتتلفات آب، ک

 یایبال
 یمصرف انرژ

، کنترل  گامبهگام هایآزمون

هوشمند فشار، و  یریتمد ینده،آال

 یلهوشمند س یریتمد

هوشمند هایپمپ  - و حوادث یمصرف انرژ 
 یریتهوشمند فشار، و مد یریتمد

 یلهوشمند س

 هایکنندهکنترل

هوشمند یاریآب  
 - یمصرف انرژ دازحبیشفاضالب/ استفاده 
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 اطالعات و ارتباطات یآورجمع -3-3

چهارم و پنجم است که وظیفه آن ارسال و دریافت اطالعات و دستورات بین الیه دوم  یهاهیالرابط بین الیه دوم و  این الیه،

و ...   دهندهانتقال( ، الگرها ، AMRو  AMIهوشمند مصرف آب ) یریگاندازه یهاستمیس. که شامل باشدیممدیریتی  یهاهیالو 

نمونه از  5دول ج. در بردیممختلف با شرایط کارکرد متنوع برای ارسال و دریافت اطالعات بهره  یمترتله یهاستمیسکه از  باشدیم

 . ]7۴[( 5جدول ) ابزار و تجهیزات تله متر آورده شده است

 ]1۴[و ارتباطات اطالعات یآورجمعارتباطی در الیه  یفنّاوربرخی از  :۵جدول 

 

 نمایش و مدیریت اطالعات -3-۴
جهت  وانتیمو از این طریق  دیآیمبه نمایش در  اولیهشده از طریق سه الیه  یآورجمعبا استفاده از این الیه تمامی اطالعات 

هت نمایش و ج محاسبه جریان شبانه و جدول باالسنیگ و ایجاد فرموالسیون مختلف در شبکه استفاده کرد. ابزار و تجهیزات مختلفی

 .]75[باشدیمبهترین آن 1اسکادا  یهاستمیس. که باشدیمآب موجود  مدیریت شبکه هوشمند

 

 
 دیاگرام ساده از یک سیستم اسکادا: ۳شکل 

 

                                                 
1 SCADA(supervisory control and data acquisition) 

 هامحدودیت موجطول باند یپهنا یفط فنّاوری

GSM (811-7911مگاهرتز )  تا kbps7۴.۴ (7-71کیلومتر ) ییننرخ داده پا 

GPR (811-7911مگاهرتز )  تا kbps711 (7-71کیلومتر ) ییننرخ داده پا 

3G (7.8.-..71گیگاهرتز ) 
kbps711  تا. 

Mbps 
 بردارهزینه ( کیلومتر7-71)

WiMAX (..5-5.9گیگاهرتز )  تاMbps15 (7-51کیلومتر ) رایج نبودن 

PLC (7-۳1مگاهرتز ) Mbps (.-۳) (7-۳کیلومتر ) محدودیت در کیفیت کانال 

ZigBe 
 ۴.. –مگاهرتز  999

 گیگاهرتز
kbps .51 (۳-51متر ) موج کمیین، طولنرخ داده پا 
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 ها و تجزیه و تحلیلداده همجوشی -3-۵

و از این طریق نتایج و تصددمیمات اسدداسددی  ردیگیمشددده مورد تحلیل و ارزیابی قرار  یآورجمعحال در این الیه اطالعات 

ه باشد. هشدار و یا ارسال دستوراتی به الیه دو و س صورتبه تواندیمصورت گیرد. سپس این تصمیمات  برداربهرهتوسط سیستم و یا 

 .]5[در داخل شبکه بگیرد یاهوشمندانهکه سیستم تصمیمات بهتر و  شودیماطالعات در داخل شبکه موجب  وبرگشترفت

 

 یریگجهینت -۵
 .باشدیماز ابتدا تا انتها فرآیند تولید و توزیع آب  یالحظههوشمند یک سامانه نوین در مدیریت، کنترل و پایش  یهاشبکه

. شبکه باشدیم متداولی جایگزین مناسبی جهت سیستم هاشبکهآن است که این نوع  دهندهنشانی اخیر دههمطالعات و تحقیقات یک 

 به مدیریت فشار، کاهش نشت، کاهش خرابی ، افزایش کیفیت آب توانیمهوشمند مزایای فراوانی نسبت به شبکه متداول دارند که 

سبب کاهش  یمللالنیب یهاپروژهدر  متداول یهاشبکهبا  شبکه هوشمند گزینیمندی مشتریان اشاره کرد. کاربرد و جایضایتشرب و ر

ور متص هاشبکهبرای این نوع از  ییهاچالش هرچند است،  شده میانگین صورتبهداری برهبهر یهانهیهزکل از  ی،درصد 5 حداقل

فراوان اشاره  یگذارهیسرما یهانهیهز، عدم تطابق با سیستم قدیمی و  یهوشمند سازبه عدم را حل یکپارچه جهت  توانیمکه  باشدیم

بر روی عملکرد و افزایش  یاگستردهو مطالعات  کندیممراحل اولیه خود را در بازار جهانی طی  هاسامانهاین نوع از  حالنیبااکرد. 

 در آینده نزدیک است. هاسامانهاین نوع از همه نشان دهنده افزایش کاربری  که باشدیمسطح کارایی آن در حال انجام 
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