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مطالعه  -ارزیابی روشهای مختلف بارگذاری گره های شبکه توزیع آب شرب

 بیرجندشبکه توزیع آب شرب  موردی

  شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی مدیر دفتر کاهش آب بدون درآمد محسن محتشم

m_mohtasham_g@yahoo.com 

 

 چکیده
همواره از خواسته هایی است که متخصصین علوم مختلف به دنبال آن هستند. این  ،مدلسازی یک واقعه

قبل از انجام کارهای هزینه بر اجرایی کمک شایانی به مدلها نمایش کوچک و نزدیک به واقعیتی است که 

 تصمیم درست و اصولی می نماید. 

این روشها مبتنی بر محاسبه بار شبکه های توزیع آب شرب روشهای مختلفی ارائه شده که برای مدلسازی 

در این تحقیق به ارزیابی این مصرفی  بر اساس مساحت ، پیش بینی تراکم جمعیتی و سرانه مصرف می باشد. 

روشها در تخصیص بار به گره های شبکه پرداخته شده است. برآورد صحیح میزان آب مصرفی هر گره شبکه، 

انتخاب قطر بهینه شبکه را میسر می کند که باعث جلوگیری از اتالف سرمایه شده و رضایت مشترکین را در پی 

ساحت و تراکم ناخالص، مساحت و تراکم خالص، و مصرف واقعی در این تحقیق سه روش کلی م .خواهد داشت 

مشترکین مورد بررسی قرار گرفت که روش سوم)مصرف واقعی مشترک( نسبت به دو روش دیگر از دقت 

 Water Gems V8و  Arc GIS10.1باالتری برخوردار بوده و به رفتار واقعی شبکه نزدیکتر است. نرم افزارهای 

 یسه سه روش مذکور می باشد.ابزار الزم برای مقا

 

  Water Gems ،گره، بارگذاری: شبکه توزیع آب، کلمات کلیدی

 

 مقدمه -1

پمپتا،،  هایایستتاا خطوط انتقال، مخازن،  ،بآ تأمینبهم پیوسته از منابع  ایمجموعهتوزیع آب شهری  هایشبکه

کمی و کیفی آب  تأمینکه وظیفه  هاشبکهاین  .تجوامع بشری اس جزء الینفک زندگی در هباشد کمی آالتو شیر  هالوله

 (. 1386 )تابش و همکاران درخوردارنبعهد  دارند از حساسیت باالیی نیز ب ار هساکنان یک جامع

مهندسی بته در طراحی یک شبکه توزیع آب شرب برآورد میزان مصرف مشترکین در افق طرح از مهمترین اصول 

. از آنجا که انتخاب قطر شبکه توزیع مستقیما با پیش بینی میزان مصرف آب در هر گر  رابطه (3-117)نشریه شمار می رود
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دارد لذا برآورد بیش از واقع میزان مصرف منجر به افزایش قطر شتبکه توزیتع و بتالتبع آن افتزایش نمتایی هزینته اجترا و از 

 ه حد مطلوب و کیفیت بد توزیع آب خواهد شد.طرفی ماندابی شدن آب در شبکه به دلیل عدم رسیدن سرعت آب ب

به اینکه افت فشار رابطه مستقیمی با میزان مصرف شبکه دارد و تامین فشتار بهینته شتبکه عتبو  بتر از منظر دیار و با توجه 

اختبف ارتفاع مخزن تا گر  مصرفی به میزان مصرف نیتز وابستته استت تعیتین میتزان دقیتق مصترف در هتر گتر  شتبکه از 

در طی فشار دینامیک و استاتیک شبکه  زیاد مترین اصول طراحی یک شبکه توزیع آب می باشد. در این مورد اختبف مه

 از یک طرف نارضایتی مشترکین و از دیار سو خستای شبکه را به همرا  خواهد داشت.یک شبانه روز، 
 

 هاروشمواد و  -2
 موقعیت منطقه طرح - 2-1

کیلتومتر  28ایتن شتهر دارای وستعت  .اقلیمی آمبر،  در منطقه خشک واقع شد  است طبق طبقه بندی دشهر بیرجن

 ربیرجند دومین شه. دباشمیاستان خراسان جنوبی  و مرکز شهر ترینبزرگمشترک  70000با  رحاض حالبود  که در  عمرب

 1320 هایستاللذا قدمت شبکه در بعضی از نقاط شتهر بته  تشبکه توزیع آب شهری در آن اجرا شد  اس هشور است کک

دشتت و توست   4ب از آ نتتأمی .دباشمی مترمیلی 700تا  32کیلومتر شبکه توزیع در اقطار 600. این شهر دارای گرددبرمی

 دلیتل بتهزیتاد  هایبلنتدیختا  شتهر و وجتود پستتی و  گرافتی پو تو .دشولیتر بر ثانیه انجام می 900حلقه چا  با دبی  32

 ن. در ایت(1391)محتشتم و بستملی فشتاری تقستیم گردد ناحیته 7نزدیکی به رشته کو  باقران باعث شد  است که شبکه بته 

 مورد مطالعه قرار گرفت. (1)شکل شمار   شهر بیرجندشبکه توزیع آب شرب  فشاری  2 ناحیهتحقیق 
 

 
 استان خراسان جنوبی –فشاری شهر بیرجند  2: زون  1شکل شماره 
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 روش تحقیق - 2-2

هدف از این تحقیق ارزیابی روشهای مختلف بارگذاری گر  های شبکه توزیع آب می باشد. برای نیل به این هدف 

 . زیر مجموعه ای از این سه روش می باشد مورد ارزیابی قرار گرفتخود مرسوم سه روش عمد  که سایر روشهای 
 اساس مساحت و تراکم ناخالص:الف( محاسبه مصرف بر 

در این روش ابتدا سطوحی را به هر گر  شبکه اختصتا  متی دهتیم تتا بتر استات مستاحت چنتد ضتلعی و تتراکم 

ناخالص منطقه و نیز سرانه مصرف در شبانه روز میزان مصرف در آن سطح محاسبه شود. با اختصا  مصرف محاسبه شتد  

ف به شبکه توزیع تخصیص می یابد. تشکیل چند ضلعی ها بر اسات ترسیم عمود چندضلعی میزان مصربه گر  متناظر با هر 

منصف مثلثهایی هستند که هر رات آن یک گر  از شبکه باشد و به این صورت هر رات مثلث یا به عبارتی هر گتر  شتبکه 

گفتته متی شتود، در نترم  داخل یکی از این چندضلعی ها واقع می شود. ترسیم این  چند ضلعی ها که اصطبحا به آن تیسن

فشتاری شتهر  2تیسن مربوط به گر  های شتبکه زون  830تعداد . به سهولت و با دقت باال قابل ترسیم است Arc GISافزار 

در نهایت با ضرب مساحت تیسن در تراکم منطقته و سترانه مصترف و بیرجند امکان برآورد میزان مصرف را میسر می کند.

نحو  اختصا  بار به هر گر  را در ایتن روش  2شکل شمار   ه  بارگذاری هر گر  انجام می شود.تبدیل واحد به لیتر بر ثانی

 نشان می دهد.

 

 
 اختصا  بار به هر گر  شبکه توزیع بر اسات روش تیسن بندی :2شکل شماره 
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 ب( محاسبه مصرف بر اساس مساحت و تراکم خالص:

سطوح کوچکتر)تیسن( تبتدیل شتود و از تتراکم ناختالص  در این روش بجای آنکه کل سطح یک زون فشاری به

و فقت  مستاحت امتبک محاستبه  برای برآورد میزان جمعیت استفاد  گردد، فضاهای نامرتب  مانند معابر حذف می گتردد

شد  و بر اسات تراکم خالص و مصرف سرانه بارگذاری گر  ها انجام می شتود. ایتن روش در صتورتی کته میتزان تتراکم 

 7974در این مرحله تعداد خالص با دقت باالیی وجود داشته باشد می تواند نتایج دقیق تری نسبت به روش اول داشته باشد.

ی کاربری مسکونی یا تجاری و فضای سبز بودند مشخص شد  و به نسبت سطح اشتاال شتد  در هتر پلیاون که عموما دارا

پلیاون میزان مصرف مجازی پیش بینی شد  به یک نقطه در مرکز پلیاون اختصا  داد  شد تا در مجموع به دو گر  ابتدا 

ای شتبکه را بتر استات تتراکم ختالص و اختصا  بار به گر  هت 3و انتهای هر شاخه لوله اختصا  داد  شود شکل شمار  

 .سرانه مصرف نشان می دهد
 

 
 اختصا  بار به هر گر  شبکه توزیع بر اسات روش تراکم خالص :3شکل شماره 

 

 پ( محاسبه مصرف بر اساس مصرف واقعی مشترکین:

این روش استفاد  از کلیه پارامترهای طراحی که معموال پیش بینی بتود  و طبیعتتا دارای خطتا متی باشتد شتامل در 

سرانه مصرف، تراکم خالص یا ناخالص حذف شد  و بر اسات واقعیات موجود بارگذاری گر  ها انجام می شود. پیمتایش 

شهر و سپس اختصا  مصرف واقعتی مشتترک  1000/1مشترکین منطقه و جانمایی محل دقیق هر مشترک روی نقشه پایه 

به لوله ای که مشترک از آن مصرف متی کنتد ،  Arc GIS در یک دور  زمانی به صورت یک فیلد اطبعاتی در نرم افزار 
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صیلی وجود داشته ولتی نقشه طرح تفدر این حالت برای زمین هایی که در میزان دقیق مصرف در شبکه را نمایش می دهد. 

در ایتن بار هر گر  به مقدار واقعی نزدیکتتر شتود. صارف لحاظ خواهد شد تا ترک هستند مصرفی معادل متوس  مفاقد مش

روش به دلیل وجود  اماکنی که در آن ها مرتفع سازی به صورت برجهای مسکونی یا تجاری انجام شد  است می توانند بتا 

بتا نمتایش  4انجتام دهنتد. شتکل شتمار  دل هیدرولیکی را  دقت باال و بر اسات مصرف واقعی برج بار گذاری گر  های م

 مصرف کنند  های واقعی در مکان واقعیشان این نوع بارگذاری را نمایش می دهد.

 

 
 اختصا  بار به هر گر  شبکه توزیع بر اسات روش مصرف واقعی مشترکین :4شکل شماره 

 

 نتایج -3
 مقایسه فشارها -3-1     

یکی 5شد که در شکل  مقایسه با فشار واقعی شبکهدر سه سناریو فشار برخی از نقاط شبکه به عنوان نمونه                        

 .از این گر  ها به عنوان نمونه نشان داد  شد  است 
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 در پایین ترین گر  مقایسه فشار شبکه در سه سناریو با فشار واقعی شبکه :5شکل شماره 

 
 مقایسه جریانها -3-1     

میزان دبی ورودی به زون فشاری در سه سناریو بررسی شد و تفاوت عمد  ای در این سه حالت به چشم می                  

لیتر  74لیتر بر ثانیه، در روش دوم) تراکم خالص( دبی ورودی معادل  112آید. در روش اول)تراکم ناخالص( دبی برابر 

لیتر بر ثانیه برآورد شد  است که به دبی کنتور خروجی  69)مصرف واقعی مشترکین( این عدد برابربرثانیه و در روش سوم

و مقایسه آنها با جریان واقعی فلومتر  میزان جریان ورودی به شبکه 9تا 6لیتر بر ثانیه( نزدیکتر است. شکلهای  65مخزن) 

 را در هر سناریو نشان می دهد.خروجی مخزن 

 

       
 دبی ورودی به شبکه در سناریو تراکم ناخالص :6ره شکل شما
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 دبی ورودی به شبکه در سناریو تراکم خالص :7شکل شماره 

 

 
 دبی ورودی به شبکه در سناریو مصرف واقعی مشترک :8شکل شماره 
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 مقایسه جریان ورودی به شبکه در خروجی مخزن :9شکل شماره 

 

 و پیشنهادات ( نتیجه گیری-4

 
اجرای مدل در سه سناریو ذکر شد  و بررسی میزان فشار و دبی در هر حالت و مقایسه آن با فشار واقعی                          

دوم مدلهای دقیق تری نسبت به روش اول می باشند. از آنجا که و  شبکه نشان می دهد به ترتیب روش های سوم

سهولت دسترسی به اطبعات اولیه روش اول)تراکم ناخالص(،  بیشتر از دو روش دیار است تمایل به استفاد  از 

این روش بیشتر شد  ولی هماناونه که بررسی شد این روش شبکه را با سایز بزرگتر از واقع طراحی نمود  و 

ه اضافی بر کارفرما تحمیل می کند. روش دوم)تراکم خالص(، در صورتی که عدد واقعی تراکم خالص در هزین

مطالعات طرح تفصیلی برآورد شد  باشد می تواند از گزینه های مطلوب برای استفاد  در طراحی شبکه های آب 

بر بود  و وقت زیادی را می  باشد و روش اول)مصرف واقعی مشترکین( که جمع آوری داد  های اولیه آن زمان

  .طلبد دقیق ترین روش در بین سه روش مورد ارزیابی می باشد 

 

 ( منابع و مراجع-5

های توزیع آب با استفاد  از (. پیش بینی شکست در سیستم1386الف. ) ج. آقایی، م. ابریشمی، تابش، .1

 دانشاا  اصفهان -محاسبات تکاملی. دومین کنفرانس منابع آب ایران

 بازناری اول(  117-3ضواب  طراحی سامانه های انتقال و توزیع آب شهری و روستایی)نشریه  .2

(. بررسی نرخ شکست شبکه توزیع آب شهری با فشار شبکه، با استفاد  از 1391محتشم،م.بسملی،م) .3

 دانشاا  کاشان -. کنفرانس آب و فاضببGISو  PM افزارهاینرم
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