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 خالصه
ده از امروزه کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی در تمامی شاخه هاي علوم و سازمانها متداول شده است.در کشور ما نیز در طی چنددهه اخیـر اسـتفا  

. این سامانه روز افزون گشته است . سیستم اطالعات جغرافیایی  کاربرد گسترده اي در مطالعات و طراحی شبکه هـاي توزیـع آب و فاضـالب دارد    
براي مدلسازي شبکه هاي توزیع آب شرب روشهاي مختلفی ارائه شده که این روشها مبتنی بر محاسبه بار مصرفی  بر اسـاس مسـاحت ، پـیش بینـی     

هاي شبکه توزیع آب پرداخته شده است. تراکم جمعیتی و سرانه مصرف می باشد. در این تحقیق به مقایسه روشهاي مختلف تخصیص مصرف گره
در تحقیق حاضر .  را به دنبال داردشبکه و به تبع آن کاهش هزینه ها شبکه، کمک به انتخاب قطر بهینه هاي گره یح میزان آب مصرفی برآورد صح

در نظـر  لولـه هـاي شـبکه توزیـع آب      تحت پوشـش  سطح  میزان  سه روش مختلف براي تعیین  ARC GIS10بااستفاده از قابلیت هاي نرم افزار 
و بهتـرین روش بـراي    مـورد مقایسـه قـرار گرفتـه     Water Gems 8و تاثیر استفاده از هریک ازاین روش ها را با مدل سـازي در نـرم افـزار   گرفته 

. براي این کار  سه روش تیسن و نیمساز و طول معادل  را روي شبکه توزیع آب شهر میمند واقـع در   شده استتخصیص نیاز آبی  به گرهها معرفی 
لولـه هـا بـا مقـادیر     دبـی در  و در گرههـا  پیاده کردیم و با مقایسه نتایج فشار   ARC GIS10بااستفاده از )به صورت مطالعه موردي  (استان فارس

ازها موجود در شبکه به این نتیجه رسیدیم که بهترین روش براي تعیین  سطح آبدهی لوله هاکه با واقعیت موجود هم خوانی بیشتري دارد روش نیمس
  . می باشد

  
 

     Water Gems8،سطح تحت پوشش شبکه توزیع آب ، نیاز آبی ،کلمات کلیدي: 
 
 

   مقدمه  .1
 

جزء  باشد کهها و شیر آالت می هاي پمپاژ، لوله اي بهم پیوسته از منابع تأمین آب، خطوط انتقال، مخازن، ایستگاه هاي توزیع آب شهري مجموعه شبکه
را بعهده دارند از حساسیت باالیی نیز  ها که وظیفه تأمین کمی و کیفی آب ساکنان یک جامعه این شبکه .الینفک زندگی در جوامع بشري است

). در طراحی یک شبکه توزیع آب شرب برآورد میزان مصرف مشترکین در افق طرح از مهمترین اصول مهندسی 1386 (تابش و همکاران برخوردارند
ه انتخاب قطر شبکه توزیع مستقیما با پیش بینی میزان مصرف آب در هر گره رابطه دارد لذا برآورد بیش از ). از آنجا ک3-117به شمار می رود(نشریه 

م رسیدن واقع میزان مصرف منجر به افزایش قطر شبکه توزیع و بالتبع آن افزایش نمایی هزینه اجرا و از طرفی ماندابی شدن آب در شبکه به دلیل عد
  ت بد توزیع آب خواهد شد.سرعت آب به حد مطلوب و کیفی

مخزن تا  از منظر دیگر و با توجه به اینکه افت فشار رابطه مستقیمی با میزان مصرف شبکه دارد و تامین فشار بهینه شبکه عالوه بر اختالف ارتفاع
 ل طراحی یک شبکه توزیع آب میاصوبخش هاي گره مصرفی به میزان مصرف نیز وابسته است تعیین میزان دقیق مصرف در هر گره شبکه از مهمترین 
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شبکه باشد. در این مورد اختالف زیاد  فشار دینامیک و استاتیک شبکه در طی یک شبانه روز، از یک طرف نارضایتی مشترکین و از دیگر سو خستگی 
  را به همراه خواهد داشت.

 
  

ها مواد و روش .2   

 
  موقعیت منطقه طرح 2-1

و عرض جغرافیایی دقیقه 45درجه و  52جنوب غربی استان فارس و در شهرستان فیروز آباد قرار دارد و در موقعیت طول جغرافیایی درمیمند شهر 
مشترك  4115کل تعداد مشترکین این شهر   94در سال می باشد وهکتار 404,2این شهر داراي وسعتی حدودواقع گردیده است.دقیقه  52درجه و 28

که با توجه به نرخ رشد جمعیتی سالهاي گذشته این شهر که حدود  بودهنفر  9058 ، 1390سال طبق سرشماري یت این شهر جمع کلبوده است. 
نفر برسد. میزان مصرف سرانه این شهر در حال حاضر  12823پیش بینی می گردد که به  1415درصد می باشد میزان جمعیت این شهرتاسال افق طرح1,4
لیتر  190در طول روز می باشد که این رقم باتوجه به سیاست هاي کاهش مصرف آب پیش بینی می گردد که تا سال افق طرح به لیتر براي هر نفر  235

  خشک واقع شده است. نیمه طبق طبقه بندي اقلیمی آمبرژه در منطقه  میمندشهر براي هر نفر در طول روز برسد.
 

  
 موقعیت منطقه طرح -1شکل

 
 

 روش تحقیق .3
  

تعیـین  می باشـد.  و تاثیر آن در شاخصهاي هیدرولیکی  شبکه توزیع آب هدف از این تحقیق ارزیابی روشهاي مختلف بارگذاري گره هاي شبکه توزیع 
براي تعیین میزان مصرف هر گره می بایست سـطح   باشد اصول طراحی یک شبکه توزیع آب میبخش هاي میزان دقیق مصرف در هر گره از مهمترین 

وشش هرگره درتراکم خالص منطقه و مصرف سرانه در شبانه روز در آن گره محاسبه شود. میزان سرانه و تراکم خالص هر منطقه تقریبا مشخص تحت پ
  حت پوشش هر گره وجوددارد از جمله:روش هاي مختلفی براي محاسبه سطح ت می باشد درحالیکه

به گونه اي که بانک اطالعات مشترکین آن کلیه اطالعات مر بوط به تعداد خانوار، متوسط مصرف سرانه  GISاستفاده از نقشه هاي  –الف 
  و... در آن موجود  باشد
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  استفاده از روش نیمساز  -ب
  استفاده از روش تیسن   -ج
  استفاده از  روش نسبت مساحت به طول   -د

از  روش نسبت مساحت به طول که ساده ترین روش براي تعیین سطح آبدهی می گرفت  صورتدر گذشته که محاسبات بیشتر بصورت دستی 
توسـط ایـن برنامـه    کـار  باآمدن برنامه اتوکد به بازار انجام این  .لوله ها می باشد استفاده میشد که این کار غالبا بادستگاهی بنام  پالنیمتر انجام می گرفت 

مـی تـوان میـزان      ARCGISو  ARCVIEWمانند  GISد. با آمدن نرم افزارهاي مربوط به صورت می پذیرفت ولی  از دقت چندانی برخوردار نبو
شـهر   GISسطح آبدهی لوله هارا با توجه به ترا کم هاي مختلف جمعیتی به روش هاي تیسن و یا نیمساز تعیین کرد. مسلما در صـورتی کـه نقشـه هـاي     

براي تعیین سطح آبـدهی لولـه هـا    باال عنوان شد در پایگاه داده آن موجود باشد بهترین روش  اطالعاتی که در یه مربوطه براي طراحی آماده باشد که کل
شـترك و میـزان   استفاده از این نقشه ها می باشد به گو نه اي که تعداد مشترکین واقعی که از هر لوله انشعاب گرفته اند با تعداد جمعیت مربوط بـه هـر م  

مال خواهد شد ولی از آنجا که این گونه نقشه ها در شرکت هاي آبفا هنوز تهیه نشده بنابراین بایـد از روشـی   مصرف واقعی آن مشترك روي هر لوله اع
  استفاده کرد که به واقعیت نزدیک تر باشد .

موجود می باشـد از روش تیسـن    ARC GISآماده شده و لینک آن با نرم افزار   Hastedکه توسط شرکت  8Water gemsدر نرم افزار 
و تیسـن   ،نیمسازهاي روش ARC GIS ي مشخص کردن سطح آبدهی هر لوله استفاده می شود. در تحقیق حاضر با استفاده از قابلیت هاي نرم افزاربرا

بـا هـم مقایسـه و     Water gems8پیاده و نتایج حاصل ازآن با مدل سازي در نرم افزار  روي شبکه توزیع آب شهر  میمندروش نسبت مساحت به طول 
 .شده استبا وضعیت موجود معرفی  ش براي تعیین سطح آبدهی لوله هابهترین رو

 
  

 روش کار  .4

  
ابتدا مسیر لوله ها با توجه بـه نقشـه طـرح جـامع شـهر مشـخص        (مطالعات جمعیت ، هواشناسی و هیدرولوژي ، مصرف سرانه)پس از انجام مطالعات پایه

  .شودمی

 
  تعیین مسیر لوله ها با توجه به طرح جامع شهر -2شکل 

  
بـا درون یـابی   می تـوان    ArcMap10دربرنامه  TINتشکیل و با  سه بعدي کردن این نقشه هاسازمان نقشه برداري کشور و 2000/1با استفاده از نقشه 

  .ارتفاع گره هاي شبکه رابراحتی پیدا کرد 
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  2000/1شهر میمند با توجه به نقشه  TIN -3شکل 

  
  سپس با استفاده از نقشه توزیع تراکم جمعیتی شهر منطقه بندي جمعیتی صورت می گیرد .

(نسبت مساحت به طول، نیمساز ، در این مرحله میتوان از روش هاي مختلفی .کرد در مرحله بعد بایدسهم آبدهی هریک از لوله ها را مشخص 
 Arcبا توجه به روش تیسـن و بااسـتفاده از نـرم افـزاز     کرد .راي این کار استفاده ب) همراه بابانک اطالعات مشترکین GISقشه هاي تیسن و استفاده از ن

Map10  به شکل زیر خواهد بود. لوله هاي شهر میمند سطح آبدهینقشه  
 

  
  سطح آبدهی هریک از لوله ها به روش تیسن-4شکل 

  
  .سطح آبدهی لوله هاي شهر میمند به شکل زیر خواهد بود روش نیمسازها نقشه استفاده از با
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  سطح آبدهی هریک از لوله ها به روش نیمساز-5شکل 

  
دو روشی که درباال ) به با استفاده از جداول دیتابیس که به هریک از اشکال باال لینک می باشدهر یک از لوله ها(مقایسه سطح تحت پوشش با 

 10عنوان شد می توان تفاوت آنها را بطور واضح نمایش داد. در شکل زیر گره هایی از شبکه که تفاوت سطح تحت پوشش آنها در هر دو روش حدود 
همانگونـه کـه   سـت .  درصد می باشد به رنگ قرمز نمایش داده شد ه ا 10درصد می باشد به رنگ سبز و گره هایی که تفاوت سطح پوشش آنها بیش از 

درصد بین سطح آبدهی به هریک از روش هاي تیسن و نیمساز  10درصد از گره ها داراي مغایرت بیش از  70مشاهده می شود حدود  )5(درشکل شماره
  می باشند. 

  

  
  مغایرت سطح آبدهی لوله ها به روش تیسن و نیمساز-6شکل 
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 مقایسه جریان و فشار   .5

  
آبدهی لوله ها  با استفاده از میزان تراکم جمعیت درهریک از مناطق شهر و میزان مصرف سرانه مربوط به آن شهر می  پس از محاسبات سطح

ه ها به هر دو توان نیاز آبی کلیه  گرههاي شبکه توزیع را بدست آورد . درمرحله ي بعد بااستفاده از کدارتفاعی گره ها ونیازآبی مربوط به هریک از گر
نیمساز شبکه توزیع آب شهر میمند مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت . ونتایج مربوط به فشار گره ها و دبی وسرعت لوله هادرهردو سناریو روش تیسن و 

 (سطح آبدهی لو له ها به روش تیسن و نیمساز ) مورد مقایسه قرار گرفت.
 

  
 Watergems8با استفاده از نرم افزار زبه روش تیسن و نیمسا مقایسه نتایج دبی لوله ها و فشار گره ها -7شکل 

  
بصورت (یمند پس از مقایسه میزان دبی لوله ها و فشار گره ها در هر دو سناریو مطرح شده و مقایسه آن با میزان فشار و دبی موجود در نقاطی از شهر م

  با واقعیت موجود تطابق بیشتري دارد.که روش تخصیص مصرف گره ها با استفاده از روش نیمسازها این نتیجه حاصل گردید   )تصادفی
  
  
  گیرينتیجه    .6
  

قابلیت  در تحقیق حاضر نمونه اي از قابلیت سیستم اطالعات جغرافیایی در بخش مطالعات و طراحی شبکه توزیع آب بکار گرفته شد و بااستفاده ازاین
با هم مقایسه کرده و تاثیر  ARCGISیع آب را با استفاده از نرم افزار توانستیم سه روش متفاوت براي محاسبه سطح آبدهی لوله ها در طراحی شبکه توز

مشاهده کنیم و بامقایسه نتایج WATER GEMS8 استفاده از هریک از این روش ها را در فشار گره ها و دبی و سرعت لوله هابا آنالیز در نرم افزار 
این نتیجه حاصل شد که  )فشار ودبی واقعی گر هها و لوله ها(ساز ) با وضعیت موجودها به روش تیسن و نیم حاصل ازاین دو سناریو (سطح آبدهی لو له

  روش نیمساز می باشد.که با واقعیت موجود انطباق بیشتري دارد از بین سه روش مطرح شده بهترین روش براي محاسبه سطح آبدهی لو له ها 
 

  مراجع  .7
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