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 خالصه

 یبکههاــش بین ینا در. ندا دهکرمشکل  رچاد را ارپاید و سالم شامیدنیآ آب مینأت که هستند مهمی عموضو دو آب منابع دکمبو و جمعیت ونفزروزا شدر

 ینا به توجه همیتا رکشو در آب نیابحر ضعیتو و هستند یشهر ییرساختهاز صلیترینا از و حیاتی یهانریاــش از یکی آب یعزتو و لنتقاا

حفاظت و صیانت از منابع ارزشمند  ،تأسیسات شبکه دنبو دهوـــفرس ر،وـــکش آب منابع بر حاکم یطارـــش گرفتن نظر در با. مینماید تررزبا را یرساختهاز

مصارف و کنترل  یگیرازهندا ربهمنظو ویک سو  از ارینگهد و اتتعمیر و داریبرهبهر ،نشت و کاهش آب بدون درآمد و هزینه های انرژی لکنتر آب،

تأسیسات شبکه آب بیش از پیش  بهینه مدیریت به زنیا ،سوی دیگر از غیرعامل فنداپد و ادثحو وزبرریسک  کاهش ،محافظت از شبکه وامور مشترکین 

 هوشمند یشبکهها ایجرا ییاامز و زیسادهپیا یطاشر سیربر به مقاله ینا در است.شبکه جامع و هوشمند  یک سازیمستلزم پیاده مرا ینا وشود احساس می

 .ستا هشد ختهداپر یشهر سانیرآب

 

 آب شبکه زیبهسا ،نشت کاهش زی،سا هوشمند آب، هوشمند شبکهکلمات کلیدی: 
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 مقدمه -1

شینی به یک روند جهانی تبدیل دههدر  شهرن شهرهای بزرگ به طورشهای اخیر  ست و  سی به منابع آب، به عنوان یک  ده ا ستر ستند. د شد ه مداوم در حال ر

ها ایجاد کرده است. در نتیجه الگوی جدیدی های جدیدی را برای زیرساختمنبع محدود با رشد جمعیت و افزایش نیازها به ویژه در جوامع شهری سخت شده و چالش

هری است. تر از خدمات شبهینه برداریها و بهرهیری است و این تغییرات نیازمند توسعه زیرساختگونقل و فضای شهری در حال شکلبرای تقاضای آب، انرژی، حمل

سی بهره ستفاده از این امکانات در حوزهبرای برر صحیحی از چگونگی ا ساخت و وری نیازمند درک  صر مختلف زیر ستگی متقابل بین عنا های مختلف و چگونگی واب

یسات و زیستی، فرسودگی تاسموضوعاتی مانند اثرات محیطاز صنعت آب  ت.هاسیرات عوامل خارجی مختلف بر آنها و تأثزیرساختأثیرات عوامل خارجی مختلف ت

ساالنه نزدیک به  ست و به طور کلی  ست، آگاه ا صفیه و انتقال آب هزینه می ۴۸۱افزایش بهای انرژی که با آن مواجه ا سته به ت سات واب سی ه شود کمیلیارد دالر برای تا

آب هم دچار مشکل مدیریتی است و هم بسیار ارزشمند است. در دهه  .]۴[شودهای پمپاژ در طول شبکه میمیلیارد آن صرف هزینه بهای انرژی انرژی ایستگاه ۴۱فقط 

 .]2[میلیارد نفر در سراسر جهان در مناطق دارای کمبود مطلق اب زندگی خواهند کرد ۴٫۸آینده حدود 

 
  ]3[ یشهر ییرساختهاز: ۴ شکل

 ابق دقیق تبیین گردد. مط طوربرای درک بهتر از شبکه هوشمند آب و عوامل موثر در آن بهتر است ابتدا عناصر موجود و اثرگذار بر چرخه آب شهری به

 عنصر با یکدیگر در تعامل هستند که عبارتند از: ۷، در این چرخه 2 شکل

 ها و...ها، چشمههای زیرزمینی، رودخانهها، آبهمنابع آب شامل: دریاها، دریاچ

رایط کار ها، پایش ش تصفیه خانه های آب آشامیدنی: تولیدکننده آب آشامیدنی در حجم زیاد از منابع آب خام هستند. در این بخش مباحثی از جمله مدیریت دارایی

 پمپاژ مطرح است. تاسیسات، پایش کیفی آب، کنترل مخازن و ایستگاه

 تجزیه و یگیرازهندا ت،طالعاا مدیریت ،یعزتو یهاهکنندلکنتر بخش ینا در. دبشو نیز شبکه به آن تغذیه و زیساهخیرذ شامل ندامیتو که: شامیدنیآ آب یعزتو امانهس

 . ستا نظر ردمو محلی لکنتر و تحلیل و

ی(، سازی و مدیریت مصرف موثر باشند. به طور سنتی شامل سه دسته خانگی )بهداشتتوانند در فرایند تولید، ذخیرهاستفاده کننده نهایی آب هستند که می :هاهکنندفمصر

های صنعتی و کاربرد های حرارتی، اطفای حریق، مصارف تفریحی،وشو، مصارف شیمیایی، مبدلصنعتی و تجاری هستند که در مصارف گوناگون مانند شرب، شست

های ری آبآوگیری هوشمند، بازیافت داخلی، مکانیزاسیون ساختمان و رفتار مصرف در آن، شبکه جمعکنند. در این بخش اندازهز آب استفاده میمراحل تهیه غذا ا

 سطحی و باران و سایر خدمات آب مطرح است.

 ندامیتو نیز سطحی یهاآب آوریجمع شبکه. ددمیگر آوریجمع و هدــش بکهــش وارد آب فرــمص شبخ هر در هدــتولیدش بالــفاض: بالــفاض آوریجمع امانهــس

 . باشد گانهاجد یا همدر رتصو به سامانه ینا با

 نشامیدآ حتی و ورزیکشا رفمصا ایبر را آب بخش ینا. هاستسیلم و ب،فاضال ،سطحی یهاآب آوریجمع شبکه جیوخر از آن ورودی: بفاضال یافتزبا و تصفیه سامانه

 .زدمیسا حمطر را شامیدنیآ آب تتاسیسا بخش همانند مباحثی که میکند تولید

 سامانه ن،ساختما مدیریت مباحث بخش یندرا. میکنند ئهارا مرتبط یبخشها سایر و نمشتریا به را آب به طمربو تخدما که هایینمازسا: تخدما نهندگادئهارا

 و تتباطاار شبکه ،هوشمند یگیرازهندا چهریکپا سامانه شامل پیشرفته یگیر ازهندا یرساختز و تخدما مدیریت  بتحسارصو لساار و تنظیم سامانه ن،مشتریا تطالعاا

 .ستا نظر ردمو داده مدیریت سامانه
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 ]3[ یشهر آب مدیریت چرخه: 2 شکل

  طرفه دو رتصو به تطالعاا دلتبا و منابع لنتقاا آن در که ستا رکادخو دهگستر شبکه یک هوشمند شبکه ،مریکاآ همتحد تیاالا ژینرا نمازسا تعریف سساا بر

  کترمشا که نجاییآ از. دارد را اتتجهیز تکتک حتی و نکنندگافمصر تا تولید منابع از ،شبکه در اتتغییر عنو هر به پاسخگویی و پایش قابلیت شبکه ینا. ]۱[ دمیگیر رتصو

  ینابنابر ،ستا فمصر به تولید از هغیر و آب ق،بر نظیر کاالهایی تحویل ایبر شبکه یک از هنجیرز مهمترین فمصر شبکه و دهبو هوشمند شبکه افهدا مهمترین از نمشترکا دادن

  سمت به حرکت. ستا نکنندگافمصر تا گرفته منبع محل از شبکه سیستم در وریفنا ذنفو زی،هوشمندسا مهزال. دارد ییابسز همیتا یعزتو شبکه ی زهوشمندسا سیربر

 .مینامند شبکه زیهوشمندسا راه نقشه را، آن محققین که ستا مشخص چوبیرچا حیاطر مندزنیا شبکه یهاهآلیدا و زیهوشمندسا

 تقاار جهت در ماتیاقدا ،2۴ نقر یلاوا از. ستا هیددگر حمطر قبر نمتخصصا توسط قبر یعزتو و لنتقاا یسیستمها در هیژو رطو به هوشمند شبکه نتاکنو

 بر وهعال را ییزربرنامه انمیتو دموجو یشبکهها تجهیز با. ستا گرفته رتصو لکتریکیا شبکه یهزینهها و یتهاودمحد کاهش رمنظو به نیکیولکترا تتباطاار وریفنا

  کاهش جهت در شبکه در دهستفاا و یشیدرخو و دیبا یهاهگاونیر نظیر کاالها یتولید منابع دجوو ،نظر ینا از. داد منجاا نیز تقاضا سمت منابع ایبر ،تولید یحدهاوا

  نکنندگافمصر و منابع بین تطالعاا دلتبا که شبکهها گونه ینا در]. ۵[میباشد نکنندگافمصر و منابع بین طتباار تسهیل جهت در شبکه زیهوشمندسا ممستلز هادکمبو

  در. ستا پایش و یگیرازهندا ،نیکیولکترا رتصو به لکنتر رمنظو به هوشمند شبکه در دهستفاا ردمو یهاژیتکنولو. تــسا هشد یعزتو رتصو به دیکررو دهبو ورمقد

.  گرفت رتصو رگبز مشترکین توسط مصرفی ربا ارمقد از رکادخو ئتهاییاقر رتصو به ق،بر صنعت در هیژو به هوشمند یشبکهها عنو ینا یشکلگیر ۴۸۸۱ ههد

 .]۵[ دبو ثبت قابل روز لطو در مختلفی یهانماز در و هایکنندفمصر عنو هر ردمو در هایگیرازهندا ینا ۴۸۸۱ ههد در

  یشبکهها در کاال دلتبا مناسب یهارهکارا ئهارا و یتصمیمگیر نیز و نکنندگافمصر و منابع پایش و یگیرازهندا ،شناسایی فهد با هوشمند یشبکهها

  سیدنر رمنظو به هاییممکانیز حیاطر با اههمر کاال دلتبا جهت محیطی دیجاا نمکاا آن ییرساختهاز دیجاا و ممفهو ینا شگستر با وزهمرا. ددمیگر ییزرپایه ننفعاذی

 ییزرپایه جنوبیهکر و چین ،یتالیاا ،مریکاآ نچو هاییرکشو در قبر شبکه از بخشهایی در ایمنطقه یا و محلی رتصو به شبکهها عنو ینا. ستا هشد همافر بهینه حالت با

  در کلی فهد مسلماً. ستا هیددگر زغاآ تقاضا و عرضه یهاممکانیز نیز و شبکهها ینا حیاطر هنحو صخصو در نیاد در یهادگستر تتحقیقا خیرا ههد دو طی و هشد

  از داریبرهبهر یسیستمها در شبکهها ینگونها توسعه ت،تباطاار وریفنا شگستر با و دهبو سیستم بهینگی یشافزا جهت مناسب مدیریت دیجاا ،شبکهها عنو ینا حیاطر

 . ]۴۸[دبو هداخو ناپذیر بجتناا بیآ منابع نظیر کمشتر منابع

  و سیربر بر تأکید با آب منابع بهتر چه هر مدیریت جهت در سنجش و همخابر یهااربزا رظهو با نیز آب هوشمند شبکه حیاطر ق،بر هوشمند یشبکهها با همسو

  یسیاستها ینوتد زی،سالمد یهااربزا و ممکانیز ئهارا نیز و آب هوشمند شبکه حیاطر صخصو در. ]۷و6[است  منجاا لحا در خیرا لسا چند طی یرساختهاز دیجاا سنجینمکاا

  دموجو افهدا تامین بر مبتنی یهارکا و زسا یگیررکا به و توسعه سایه در ندامیتو ف،مصر نکال مدیریت و آبمنابع  بهینه تخصیص یستارا در ینفعذ یهافطر بین آب لهدمبا

  قیمت مکانی و مانیز اتتغییر ت،نفعاالا و فعل دل،تبا از مختلف یکنشهااتر مگا به مگا یابیرد به تا ستا زمال آب هوشمند شبکه حیاطر در یگرد یسو از. باشد سیستم یک در

 .دشو ختهداپر نداشتهدا آب از رفنامتعا دهستفاا که نیابررکا پایش نیز و ستد و داد یردمقاآب،  وشفر و خرید

 

 هاروش و ادمو -2
ــضو های شهری هستند.ترین زیرساختز اصلیهای حیاتی و اانتقال و توزیع آب یکی از شریان هایشبکه  ینا به توجه همیتاشور ک در آب نیابحر عیتـــــــــــــ

  معنی به ینا و دمیشو تلف نشت طریق از رکشو سانیربآ یشبکهها آب از صددر 3۱ متوسط رطو به ،۴3۸۵ لسا در هشدمعالر اماآ بر بنا. مینماید تررزبا راها یرســاختز

چرخه 
 مدیریت آب
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حفاظت  ،تاسیسات شبکه دنبو دهوـــفرس ر،وـــکش آب منابع بر حاکم یطارـــش گرفتن نظر در با .ستا بشر آب یعزتو و تصفیه ،تأمین یهزینهها از مسو یکًً تقریبا فتررهد

مصارف و  یگیرازهندا ربهمنظو ویک سو  از ارینگهد و اتتعمیر و داریبرهبهر ،انرژی هایشت و کاهش آب بدون درآمد و هزینهن لکنتر آب،و صیانت از منابع ارزشمند 

شترکین  شبکه وکنترل امور م سک  کاهش ،محافظت از  ساس  بهینه مدیریت به زنیا ،سوی دیگر از غیرعامل فنداپد و ادثحو وزبرری شبکه آب بیش از پیش اح سات  سی تأ

 شبکه جامع و هوشمند است. یک سازیمستلزم پیاده مرا ینا وشود می

 :دنمو یتقسیمبند یرز ستهد سه به انمیتو را گرفته رتقعی صووا ینیاد در هوشمند وریهبهر و مدیریت حیطه در نکنو تا که مختلفی تمطالعا و تمااقدا

 پایش و ثبت جهت زیساهوشمند -

  تالدتبا رمنظو به زیساهوشمند -

 تالدتبا و پایش ،ثبت یستارا در زیساهوشمند -

شمند آب  شبکه هو سانی بهیک  ستمر و از راه دور پایش میر شبکه برداری آن جمعشود. اطالعات بهرهصورت م شده و رفتار  سپس این اطالعات پردازش  آوری و 

سامبینی میپیش شمند آبشود.  شبکه انه هو ضعیت  ست  با تجزیه و تحلیل و سانی قادر ا لیات تعمیرات و سازی کرده و برنامه مناسبی برای عمها و شیرآالت را بهینهعملکرد پمپر

ـش مبههنگا سیربر با سامانه ینا همچنین ترین حالت ممکن قرار گیرد.داری و تعمیرات و نگهداری در بهینهرببهره ژی،نرا یهزینهها تا هددنگهداری ارائه  ـ ـص در بکهـ ـ سرعت هب ثهدحا وزبر رتوـ

های و ایجاد هماهنگی بین بخشدیریت مافزار یکپارچه برای نرمک ینیازمند هر شــبکه هوشــمند . هددمی ئهارا یطاشر ینا در شبکه از ارپاید داریبرهبهر ایبر را مختلفیناریوهای ســ و داده رخطاا

ــکش از رجخا در افزارهانرم ینا از نمونههاییت. مختلف سامانه اس ــتوس روــ ــش داده عهــ بکه  ــش مدیریت ظایفو از یــبخش یا متما منجاا ناییاتو امکد هر و نددار تیومتفا یقابلیتها که تــسا هدــ

 .ستا هشد رهشاا هاارفزامنر ینا دعملکر و منا به یک رهشما ولجد در. نددار را
 

 رسانیآب شبکه مدیریت دموجو یهاارفزامنر: ۱ ولجد

 عملکرد کشور سازنده شرکت سازنده افزارنام نرم ردیف

۴ IWLive Innovyze آمریکا 

صورت آنالین و غیر آنالین قابل اجرا است و افزار بهاین نرم

فشـار  رفتار شـبکه، مدیریت بینیعملیات پایش آنالین، پیش

این نرم افزار با و حوادث و کنترل کیفی آب را انجام دهد. 

ـــبکه برای بهره ـــعیت ش نه و برداری بهیتجزیه و تحلیل وض

 .  دهدمدیریت شبکه در زمان حوادث سناریوهایی را ارائه می

2 TaKaDu TaKaDu اسراییل 

 تمامی که اســـت قادر ابری فضـــای یک در افزار نرم این

ست ممکن شبکه عمر چرخه در که حوادث   رخ شبکه در ا

شت، جمله از دهد ست، ن سی شک شار برر   و بآ کیفیت ، ف

 .نماید تحلیل و تجزیه و مدیریت را شبکه در هاخرابی

3 Aquis Schneider Electric فرانسه 

شبکه، پایش و کنترل کیفیت آب موجود در پیش بینی رفتار 

افزار های این نرمسازی مصرف انرژی از قابلیتشبکه و بهینه

 است.

۱ OPIR 
Royal 

HaskoningDHV 
 هلند

هنگام ریزی برای مدیریت بهبینی مصـــرف آب و برنامهپیش

شبکه، این نرم ستگاهو بهینه  شار ای ای پمپاژ را هافزار دبی و ف

 کند.تنظیم کرده و مصرف انرژی را نیز بهینه می

۵ H2Onet H2Onet آفریقای جنوبی 

ــازیکه به طراحی، تحلیل و بهینه GISافزاری مبتنی بر نرم  س

شبکه آب می شبکه آبدینامیکی  سانی پردازد. این برنامه  ر

مدلرا از نظر ه ـــســـازی کرده و میدرولیکی کیفی  رف ص

 کند.انرژی را در شبکه مدیریت می

 

 توسعه آن مبههنگا تحلیل و پایش سیلهوبه سانیآبر یبکههاــش از داریبرهبهر زیاــبهینهس و مدیریت ایبر اریفزامنر تا تــسا بــمناس هدــشنبیا مطالب توجه با

 :باشد یرز ییژگیهاو دارای که یابد

 ،ببینند را ارفزامنر مختلف یمتهاــقس نندابتو که دکر تعیین ادفرا مسئولیت عنو سساا بر را آن به سترسید سطح انبتو و باشد یبرا یفضا پایه بر -

 .کنند دهستفاا تطالعاا از فقط یا و کنند وارد تطالعاا

 باًً اطبیعت که لولههاشار ف ،لولهها قطر ،لولهها به ورودی بید ،فیاتوپوگرهای قشهن،ختصات چغرافیاییم ژ،پمپاهای یستگاها زن،مخا ،یرآالتش ،های شبکهلولهشخصات م -

 .باشد شتهدا ورودی انعنو به را میگیرند ارقر شبکه روی که تیاتجهیز و تتاسیسا عنو هر و دمیشوشخصموپوگرافی ت ینقشهها و قطر و ورودی بید دنبوشخص م
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 نماید تحلیل و تجزیه و یتهبندـــسد را هدـــش آوریجمع تطالعاا. کند پیشبینی را شبکه رفتار و دهکر پایش شبکه رفتار نالینآ یگیرازهندا اتتجهیز از دهستفاا با -

  .نماید ئهارا شبکه بهینه مدیریت ایبر راهایی ناریوس و

 آیند تعمیرات ارائه نماید.دیریت شبکه در زمان بحران و فرم ایبر یوهاییرسنا و داده رخطاارعت سبه ادثحو عقوودر صورت ،نالینآ پایش وبکه ش رفتار پیشبینی با -

  تــسد به که تحلیلهایی از دهتفاــسا با و تــسا داده رخ تفاقیا چه که بگوید و کند تحلیل را آن ندابتو شناسیرکا هر تا دارنمو و ولجد رتبهصو هاییارشگز ئهارا -

 .هندد منجاا را نشارکا موقع به که کند هگاآ را هارتواپرا یدآمی

 شبکه هوشمند یساز ادهیمراحل پ

 :دگردمی پیشنهاد ریبه صورت ز یسازادهیمراحل پرو  نیمدنظر قرار داد، از ارا  ینکات دیاز شبکه هوشمند آب با یبردارو بهره جادیا جهت

 
 

آالت،  ریمخزن ، خط انتقال آب ، پمپ ، انواع ششبکه هوشمند ) یو  به روز کردن اطالعات مجموعه اجزا یدانیاطالعات شامل مطالعات م یجمع آور -۴

 و ...( عیخطوط شبکه توز

  یکیدرولیه کپارچهیمدل  کیساخت  ندیفرآ -2

 ... و یانرژ ،یکیدرولیه ونیبراسیکال ندیتوسط نرم افزار و انجام فرآ یکیدرولیمدل ه یبررس -3

  ...و یتمی، الگور یشبکه  با استفاده از روش ها مدلساز یلحظه ا شیدر جهت پا یکیدرولیمدل ه یدینقاط کل نییتع -۱

 عیکردن شبکه توز نهیجهت به یتیریو مد یمنطق نیضوابط و قوان جادیا -۵

 اسکادا ( ستمیس ، یتله متر ستمی، سهوشمند ی، پمپ ها یکی، حسگر الکتر یشبکه ) شامل تله متر یبر رو یو سخت افزار ینرم افزار یها ندیانجام فرآ -6

 عملگر ها یافتیشبکه با استفاده از اطالعات در یکینامید لیتحل ندیفرآ -۷

 بازخور دستورات ارسال شده افتیارسال دستورات الزم به عملگر ها و در  -۸

 آب عیشبکه توز یراندمان بهره ور شیتوسعه آموزش به شبکه هوشمند جهت افزا تیدر نها -۸

 

 نتایج و بحث -3
 رـــمنحص یکیژتکنولو یحلهاراه روی بر تنها نه بخش ینا در تمرکز و باشد منددسو مختلفی یجنبهها از ندامیتو سانیآبر هوشمند یشبکهها زیسادهپیا و اجرا

 .ستا مسئله حل جهت سیستم یک دیجاا رمنظو ها بهآوریفن از ترکیبی بر بلکه دفر به

ــرریز ازمخازن  تلفات :آبتلفات  - ــت آب و س ــی از تلفات فیزیکی مانند نش ــامل خطای اناش ــبزار اندازهیا تلفات غیرفیزیکی ش ، خطای یانگیری، خطای انس

ای که برای چند شهر توسط مایر و دیور یو انجام گرفته، مطالعهنتایج  گیری نشده مجازیا غیرمجاز است.برداری، خطای مدیریتی و مصارف آب اندازهبهره

شان می ستمدهد ن سی سطح  سب باکه در  صد تلفات آب متنا شهری در شهرهای جدید و  ۸تا  3مکان بین  های توزیع آب  صد در  صد در  3۱تا  2۵در در

ستشهر سگرکنتورهای . ]۴۸[های قدیمی متغیر ا شمند و تجهیزات ح صرفهو شبکه کمک( مینقاط پایانی) کنندگان پایههای م شت  سایی ن شنا  توانند به 

ستمرطور مثال با دادهکنند. به سکونی میاز کنتور های دائمی و م شمند در مناطق م شت آب را با یک جریان آب مثبت زمانیهای هو سایل که کتوان ن لیه و

تستی هوشمند  هایهای تامین آب شهری ازطریق انجام گامهمین ترتیب شناسایی نشت در شبکهبه  (.جریان شبانهمشخص نمود ) منزل بدون استفاده هستند

رها این حالت شــیدر شــود. ای ســنتی نیز ازطریق پایش ســرعت جریان در بخشــی از لوله انجام مینشــت به صــورت آزمون پلهپذیر اســت. شــناســایی کانام

  نشت دجوو معنی به لهویزا و هشداجد لوله یک در آب نجریا همچنین شوند.صورت دستی، به منظور مشخص کردن بخشی از لوله که دارای نشت است، بسته میبه

 عملگرهای ارسال دستور به

 و دریافت فیدبکشبکه 

 دریافت اطالعات و

  مدل تحلیل دینامیک

افزاری

انجام مراحل سخت 

 افزاری و نرم افزاری

آموزش و توسعه نرم 

 افزار هوشمند

تدوین منطق و مدل 

 کنترلی مدیریت بهینه

ایش پ تعیین نقاط کلیدی

 آنالین شبکه
 کیهیدرولی کالیبراسیون

 تهیه مدل یکپارچه

 هیدرولیکی

 

 مراحل پیاده سازی شبکه هوشمند آب :۳شکل 

و اصالح  رسانی، تجمیعروزبه

های اندازه گیری انجام -اطالعات

 میدانی
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ست گامکبهبا . ستا لوله در ستم ت سی شمندارگیری  شمندهای دریچه ،شیرها ،های هو شمند هو ستگاه با کارگران درتوان یک نمی ،و کنتور هو این زمینه  فر اپراتور کامپیوتر را در ای

 برد. وی انسانی بهرهجلوگیری از اشتباهات از دقت نیرباشد فقط در برخی ازموارد جهت  تواند به صورت خودکار و هوشمنداین روند میکل  جایگزین نمود. 

صارفی که محفاظت از منابع آب ازطریق استفاده از تجهیزات کاهنده فشار و آموزش در این زمینه بهبود یافته است. از  خیرا یهههاد در  :رویه آببیصرف م -

آب مصرفی در آبیاری فضای سبز شهری در برخی مقدار یاری فضای سبز شهری اشاره کرد. بتوان به آآب در آن وجود دارد میرویه هنوز هم مصرف بی

ست. بهمناط صرف خانگی مختص آب ۵۱طوری که بیش از ق قابل توجه ا صد از کل م ست، در ستان. بهیاری ا صل تاب صوص در ف سه خ شهر الس مقای سه 

گالن در روز  ۸و  ۴۱۱، 2۴آب جهت آبیاری فضــای ســبز یک منزل مســکونی به ترتیب  فراصــکه مداده اســت  وگاس، آتالنتا و ســیاتل در آمریکا نشــان

 .]۸[است

پرصـد از  6۱تا  3۱شـود در حالی که ه صـورت محدود انجام میهای این سـیسـتم معموالً بسـیسـتم توزیع آب و در پایانه در آب کیفیت پایش :آب کیفیت -

شبکه توزیع آب رخ میآلودگی ست.دهد. اغلب ها در  شده ا سایی  شنا شترکان که در معرض آلودگی قرار دارند  سط م ه یک کهمگامی  این اتفاقات تو

ـیســس در آب کیفیت. ]۸[نجامدابی لطو به روز چندین آن، فعر و تعمیر رمنظو به قتفاا عقوو منبع شناسایی ستا ممکن ،دشومشکل شناسایی می  یعزتو تمـ

 به لوله دکررکا و راــفش فختالا طریق از هالیندآ ذنفو ،آب نــس ،هکنندعفونیدــض ادمو کاهش جمله از مختلف ملاعو طــتوستواند شامیدنی میآ آب

ـــنص: لمثا رطو) ــــ های هوشمند، حسگرهای زیستی و شبکهدر  .]۴2و  ۴۴، ۴۱[حوادث ایجاد شود ووردگی لوله خ ،شد بیوفیلمر ،(جابهجایی و تعمیر ،بـ

توانند نشت و حالی که کنتورهای هوشمند فقط میتواند پتانسیل وجود یک خطر و محل احتمالی آن را به مسئوالن هشدار دهند. در حسگرهای ترکیبی می

نهایت شیرهای در  .توانند به پایش سن آب نیز کمک کنندکنتورهای هوشمند میهمچنین  شود تشخیص دهند.نفوذ آلودگی می تغییرات فشار را که باعث

 سیستم توزیع جلوگیری شود.توانند اب آلوده را جدا کنند تا از گسترش آلودگی ازطریق هوشمند می

 ندامیتو نیز بیوفیلم و نپنها هایشتن همچنین. ]۴۱و  ۴3[ستا بفاضال تصفیه و ژپمپا بخش به طمربو آب چرخه در ژینرا فمصر یشترین :ژینرا فمصر -

 زمال راــفش دلتعا به رهبادو نیدــسر جهت ژینرا به هم زبا که تــسا آب راــفش کاهش نتیجه یعزتو تمــیســس در تــنش. هدد یشافزا را ژینرا رفصم

 باعث نیز نجریا کاهش انجبر جهت ژپمپا یشافزا نتیجه در و تسدپایین آب کاهش ،هنددمی یشافزا را لولهها در صطکاکیامتومقا بیوفیلمها. ستا

 اچر ،برساند قلاحد به را آب ژپمپا ژینرا فمصر که دارد را پتانسیل ینا هوشمند یپمپها از دهستفاا. ]۴6و  ۴۵[دمیشو شبکه در ژینرا فمصر یشافزا

 بخشی انبهعنو یعزتو سیستم در نندامیتو هوشمند یپمپها همچنین. نمایند تنظیم محیطی یطارـــــش ساسابر را دخو ژینرا طحس نندامیتو پمپها ینا که

ــمنده یپمپها. گیرند ارقر دهستفاا ردمو شبکه در رفشا مدیریت برنامه از ــ گفتهًً قبال که رهمانطو وش ــمنده مگا مایشآز در دش  مدیریت با اههمر ،وش

 مرا ینا که. هندد کاهش را لولهها بیاخر نندامیتو مندـــهوش یپمپها و مندـــهوش ییرهاـــش ر،اـــفش مندـــهوش یهارکنتو رکنا در راـــفش مندـــهوش

 ترـــبیش ژینرا مندزنیا و داده تـــسد از را دخو راـــفش ،تـــنش و بیاخر دارای یلولهها که اچر ،دشویم ژینرا صرفم در تبلندمد جوییرفهص ببـــس

 نمایند مکانیابی میکنند هستهآ را ن آبیا جر که را زمشکلسا یبیوفیلمها نندامیتو نیز یستیز یحسگرها نهایت در. هستند رفشا نساندر دلتعا به جهت

 ،یکیژئولوژ و ییاهو و آب یطاشر و ادثحو ،صلیا لولهکستگی شامل ش هددمی ارقر تأثیر تحت راهری ش آبهای سیستم که طبیعی یبالیا :طبیعی یبالیا -

 در یا و آب در هندرخو ناصرع به توجه با هاآنکستگی ش. شوندکستگی میش رچاد نماز رگذ ثرا در طبیعی رتصو به لولهها. دمیشو تفادتصا و یسمورتر

  سبب که برسد اینقطه به ستا ممکن لولهها در تنش نهایت در. یابد تسریع ندامیتو راگذ رفشا و فیکیاتر یهاربا ت،تعاشاار آب، یباال رفشا ،لوله افطرا

به زیرساخت مستقیم سبب آسیب رساندن رطو به نندامیتو نیزروریسم و تصادفات ت ،یکیژئولوژ یهاهپدید ،ییاهو و آب یهاهیدپد .دشو صلیا لوله شکستگی

 از یجلوگیر و آب تصفیه اتتجهیز تعلیق سبب نندامیتو طبیعی یبالیا همچنین .]۴۸و  ۴۷[ز طریق اثرات متوالی شــوندب و یا آســیب به شــبکه آب اآ شــبکه

ریت مدیهای فاضالب و جلوگیری از دفع مناسب زباله شود. یستمس فتنر بین از سبب ندامیتو همچنینشدن سیل  یرجا. یرها شوندش در ب آشامیدنیآ یعزتو

   انعی در برابر وقوع این پدیده باشد.گردد را مدیریت کند و مشکستگی لوله اصلی میتواند خرابی زودرس لوله که منجر به هوشمند شبکه می

سورهای  سیل همچنین میمربوط بسن شدار  سئولین اطالع دهند. ه ه ستگی یک لوله به م شک ستفاده از سیل میمدیریت توانند درباره  سورهای ستواند با ا ن

 هشدارهای ناشی از سیل را شناسایی کند. سنسورهای های کاهش میزان آسیبحاری شدن سیل و راههای هوشمند، و پمپهشدار سیل، شیرهای هوشمند 

شیرهای هوشمند جریان آب را قطع کنند و پمپ هوشمند میسیل می ای دور و قهطتواند آب را به منتوانند شکستگی لوله را نیز تشخیص دهند و از طریق 

 پمپاژ کند.دیده ا از منطقه آسیبجد
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  ینتیجهگیر -4

شبکهمزایای  ستفاده از  ست.رساهای هوشمند آبا شت، پایش کیفیت آب و کاهش مصرف انرژی ا شامل بهبود مدیریت ن سهنوز  نی  ت که به درستی مشخص نی

های بزرگ تعدد طرحم یاز مزایارود که تحلیل یکپارچه انتظار میهایی را در پی دارد. اما رسانی چه منافع و هزینهسازی شبکه هوشمند آبهای مختلف پیادهروش

وان یک راه رنظر گرفتن شبکه هوشمند آب صرفاً به عندمثال ممکن است برای . باشدبعدی در آینده بسیار مفید و مثمر ثمر  هایبرای انجام فعالیتشبکه هوشمند 

سرمایهکاهش تبرای  شود نیازهایلفات آب از نظر  سالی به آن نگاه  شک شد ولی اگر با هدف کاهش تلفات آب و مدیریت خ شته با صادی ندا زم را ال گذاری توجیه اقت

ستم نیز توجه کردتوان به افراد ذیعالوه به عنوان منافع میبه برآورده نماید.  سی شرکتنفع در این  صورت کلی جامع، مانند  شترکین و به  ضالب، م ه. این های آب و فا

 نماید.ا برآورده میها رشود و به چه صورتی منافع هر یک از گروههای هوشمندسازی شبکه از چه طریق تامین میهای اجرای طرحنیز بسیار مهم است که هزینهنکته 

ستای تحقیق و توسعه و همکاری بخش خصوصی با شرکت هایی درکه حمایت از فعالیتشود نیز بر این موضوع تاکید مینهایت در الب الزمه های آب و فاضرا

 سازی شبکه آب است.رسیدن به این هدف و اجرای هوشمند
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