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 سازي و تحليل هيدروليکي شبکة توزيع آب شرب شهرک بزين شهر شيراز مدل
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  چکيده
  

شود. در اين  بحران آب بيش از پيش نمايان ميرساني شهري در وضعيت کمبود و  آب  هاي  اهميت تحليل و بررسي دقيق شبکه
استفاده شده در اين پژوهش،  پژوهش شبكة توزيع آب شهرک بزين واقع در غرب شهر شيراز بررسي شده است. روش

گيري ميداني  افزار واتر جمز است. با اندازه سازي شبكة توزيع آب با اعمال ضرايب مصرف ساعتي و ماهانه در محيط نرم مدل
متر ستون آب صحت  ٨/٦گره (محل تحويل آب) در شبکه، مدل با مقدار شاخص خطاي جذر ميانگين مربعات برابر  ٩فشار 

ها، در  درصد لوله ٩٥سنجي شد. پس از اجراي مدل و بررسي پارامترهاي هيدروليکي، مشخص شد مقادير سرعت در بيش از 
ر بر ثانيه که حداقل مقدار پيشنهاد شده براي جلوگيري از مت ٣/٠ماه حداکثر مصرف مشترکين (مرداد)، کمتر از مقدار 

اتمسفر، بيشتر است. پايين بودن مقدار  ٥ها، از مقدار  درصد گره ٥٠گذاري است. در اين شبکه، مقادير فشار در بيش از  رسوب
و افزايش احتمال ترکيدگي  ها باعث تشديد نشت گذاري و باال بودن فشار در لوله ها باعث افزايش احتمال رسوب سرعت در لوله

ترين علتي که منجر به  توان استنباط کرد مهم هاي هيدروليکي شبکه، مي شود. با بررسي پارامتر هاي اوج فشار مي در ساعت
 ٨٠و  ١٠٠، ١١٠، ١٥٠هايي با قطر زياد از جمله  عدم ايجاد وضعيت هيدروليکي بهينه در اين شبكه توزيع شده، استفاده از لوله

متر در شبکه است. نتايج اين پژوهش لزوم تعيين دقيق مقادير نياز مشترکين بر حسب ضرايب مصرف ساعتي و ماهانه  ميلي
سازي دوره گسترش يافته، براي ارزيابي و اصالح  ها به روش شبيه براي طراحي بهينه يک شبكة توزيع آب و تحليل اين شبکه

  کند. ميهاي توزيع آب فعلي را بيان  مشکالت موجود شبکه
  

افزار  سازي دورة گسترش يافته، ضريب مصرف ساعتي، ضريب مصرف ماهانه، نرم شبكة توزيع آب، شبيه: ي كليديها واژه
WaterGEMS.  
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 مقدمه
هاي  ترين نگراني تأمين آب شرب، به يکي از مهمامروزه 

جوامع بشري تبديل شده است و خطرهاي ناشي از نبود و 
کس پوشيده  کمبود آب و همچنين هدررفت آب بر هيچ

سزايي در هدررفت  هايي که سهم به يکي از قسمت نيست.
آب تصفيه شده دارد، اشکاالت سيستم توزيع آب است. 
طراحي يا گسترش يک شبكة توزيع آب ملزم به انتخاب 
الگوريتم کارکرد سيستم و همچنين، نوع و اندازة اجزاي 
هيدروليکي سيستم است. اشکاالت شبكة توزيع آب 

ها، کم  ها، ترکيدگي لوله لوله تواند شامل نشت در شبکة مي
ها، مناسب  يا بيش از حد زياد بودن سرعت جريان در لوله

کنندگان و غيره باشد.  نبودن فشار تحويل آب به مصرف
هاي توزيع آب باعث بروز نارضايتي  کارکرد نامناسب شبکه

هاي بسيار زياد بر  کنندگان، متحمل شدن هزينه مصرف
از همه، موجب هدررفتن آب  تر هاي مسئول و مهم دستگاه

رو طراحي،  شود. از اين ناپذير مي اي جبران سرمايه عنوان به
اي  سازه عنوان بههاي توزيع آب  سازي شبکه تحليل و بهينه

پيچيده و بسيار پرهزينه، کانون توجه بسياري از 
  پژوهشگران سراسر جهان قرار گرفته است.

ضاي روزانه آب ) به برآورد ميزان تقا١٣٨٩تابش و ديني (
تهران با استفاده از روش شبکة مصنوعي پرداختند و با 

هاي مبتني بر  توجه به نتايج حاصل، بيان کردند مدل
هاي نروفازي و  هاي عصبي در مقايسه با مدل شبکه
سازي  هاي سري زماني از قابليت باالتري براي مدل روش

ميزان تقاضاي آب شهري برخوردار هستند. انصاري و 
) با استفاده از تست گاما به نحوه ١٣٩٣نيا ( حصال

مورد) بر ميزان  ٢٧تأثيرگذاري تقريبا تمام عوامل (
ها  تقاضاي آب شهر نيشابور پرداختند. نتايج اين پژوهش

هاي زماني کوتاه  نشان داد که عوامل تأثيرگذار بر دوره
مدت و بلند مدت با هم متفاوت است که اين امر لزوم 

هاي مجزا در مديريت مصرف با  تبيني سياس پيش
هاي  کند. از جمله روش هاي زماني مختلف را بيان مي دوره

هاي توزيع آب در زمينة ارتقا  تحليل و بررسي شبکه
هاي  ها، استفاده از مدل عملکرد و بهبود بازده اين سازه

) به ٢٠١٤مورانهو و همکاران ( کامپيوتري و رياضي است.
ت کمبود فشار با استفاده از روش تحليل جريان در وضعي

که به همين منظور به مدل  WaterNetGenالحاقيه 
EPANET  ،نتايج ارائه شده پرداختاضافه شده است .
 EPANETکند اضافه کردن اين الحاقيه به مدل  بيان مي

هاي  شود که مدل عالوه بر تحليل حالت تواند موجب  مي
زمان شبکه  ل همتأمين نياز آبي و تأمين فشار قادر به تحلي

 همکاران و زاده در وضعيت کمبود فشار نيز باشد. شاروني
 در آب توزيع هاي شبکه عملکرد بررسي به) ١٣٩٤(

 ها، لوله شکستگي يا ترکيدگي مانند بحراني وضعيت
 ساير و حريق اطفاء وضعيت در آب مضاعف استفاده
 شد، خواهد شبکه در فشار کمبود به منجر که مواردي

 تقاضا تحليل روش که نکته اين بيان با ايشان. پرداختند
 و بوده معلوم شبکه مصرف نقاط در آب تقاضاي( محور
 برابر مصرف نقاط خروجي جريان فشار به توجه بدون
 از زياد انحراف باعث) شود مي داده قرار تقاضا ميزان

 شبكة توزيع سازي شبيه روش سه شود، مي واقعي وضعيت
 يک ناحيه آب شبكة توزيع در را فشار کمبود حالت در آب
 پژوهش اين نتايج. كردند مقايسه و بررسي ايالم شهر
 در موجود ١فشار به وابسته تقاضاي الگوريتم که داد نشان
 شير از توأم استفاده روش و WaterGEMS افزار نرم
 هر در فرضي چکان قطره و جريان کنترل شير طرفه، يک
، همکاران و سيد عبدي توسط شده پيشنهاد( تقاضا گره

 تحليل روش به نسبت و دارند هم به نزديک نتايج) ٢٠١٤
 بر حاکم روابط از استفاده با فشار کمبود حالت در شبکه
 توسط شده ارائه خروجي دبي ميزان و گره فشار

 و واگنر ؛١٩٨٥ جرمنوپولوس،( مختلف پژوهشگران
 همکاران، و تاکيارالي ؛١٩٨٨ فوجيوارا، ؛١٩٨٨ همکاران،

 سرعت و دقت نظر از) ٢٠١٠ تمپلمن، و تانيمبو ؛١٩٩٩
  .دارد ارجحيت جواب به رسيدن

) با هدف تعيين اثر ١٣٨٨سلطاني اصل و فغفور مغربي (
هاي توزيع آب، منطقة  فشار بر ميزان نشت شبکه
سازي  شبيه EPANETافزار  سرافرازان مشهد را در نرم

کردند. در اين پژوهش شيرهاي فشارشکن با برنامه زماني 
تعبيه شدند؛ به نحوي که اين شيرها حداقل فشار مورد 

ترين نقطة شبکه را تأمين کنند. بررسي  نياز در کم فشار
نتايج نشان داد که با اعمال اين برنامه زماني نشت شبانه 

همکاران  يابد. جهانگير و درصد کاهش مي ٣٥به ميزان 
) با انجام پژوهشي مشابه در مجتمع آبرساني ١٣٩٢(

دوحصاران استان خراسان جنوبي، به بررسي اثر مديريت 
هوشمند فشار در شبكة توزيع آب بر ميزان مصرف و 

 WaterGEMSافزار  ميزان نشت با استفاده از نرم

                                                             
1- Pressure Demand Dependent 
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پرداختند. نتايج اين پژوهش نشان داد کنترل هوشمند 
ز شير فشارشکن کنترلي و تنظيم زماني فشار (استفاده ا

فشار خروجي شيرها طبق الگوي زماني خاص) روشي 
مناسب براي مديريت مصرف بهينه آب و کاهش قابل 

  توجه نشت در شبكة توزيع آب است.
 کرد استنباط توان مي شده ارائه هاي پژوهش به توجه با

 طراحي در کاربردي گذاري سياست و اصولي مديريت
 اين رفتار بيني پيش مستلزم آب توزيع هاي شبکه

 حاضر پژوهش هدف. است مختلف وضعيت در ها سيستم
 گرفتن نظر در با فعال آب شبكة توزيع يک سازي شبيه
 اساس بر) موردنظر ساعت و ماه به بسته( متغير آبي نياز
 ميزان ارزيابي همچنين. است شده گيري اندازه هاي داده

 جريان، سرعت نظير شبکه هيدروليکي پارامترهاي انطباق
 استانداردهاي با پارامترها ساير و مصرف نقاط در آب فشار

 پژوهش، اين در. گرفت خواهد قرار بررسي مورد موجود
 سيستم سازي مدل براي شيراز شهر غرب در شهرک يک

  .است شده انتخاب شده بيان اهداف با آب توزيع
  

  ها مواد و روش
  موقعيت جغرافيايي

هکتار و  ۷۷در اين پژوهش، شهرک بزين با مساحت کل 
هکتار،  با جمعيتي حدود  ۳۴مساحت تحت سکونت 

منطقه مطالعاتي  عنوان بهنفر واقع در غرب شيراز،  ۷۶۰۰
صورت  هاي اين منطقه بدين آرايش خيابان. برگزيده شد

است که از يک خيابان اصلي تشکيل شده و ساير 
شوند (شکل  ين خيابان منشعب ميها از ا ها و کوچه خيابان

 ترتيب به). شيب غرب به شرق و شمال به جنوب زمين ۱
  درصد است. ۱۱/۱و  ۵۹/۲برابر با 

  
  ها اطالعات و داده

 شامل آب شبكة توزيع سازي مدل براي نياز مورد اطالعات
 مربوط اطالعات وها  لوله جانمايي نقشة منطقه، توپوگرافي

همچنين ساير اطالعات و ها  لوله قطر جنس، به
 به بزين شهرک .)۱۳۹۲هيدروليکي شبکه است (اميري، 

 به انتقال خط از متر ميلي ۱۵۰ قطر به انشعاب يک وسيلة
 مترمکعبي هزار ۲۰ مخزن از که متر ميلي ۳۰۰ قطر

 پيدا ادامه شيراز شرق سمت به و شده شروع دوکوهک
 شهرک آب شبكة توزيع. شود مي رساني آب  است، کرده
 ۶۳ و ۸۰ ،۱۰۰ ،۱۱۰ ،۱۵۰ قطرهاي به هايي از لوله بزين

ها  لوله اين جنس که است شده تشکيل متري ميلي
براي برآورد نياز آبي  .است سي وي پي و اتيلن پلي آزبست،

شبکه و ضرايب حداکثر مصرف، اطالعات ثبت شده در 
سنج مغناطيسي موجود  ، توسط جريان۱۳۹۱طول سال 

آوري شد و  رودي به شهرک، جمعدر ابتداي انشعاب و
مبناي کار قرار گرفت. اين اطالعات شامل مقادير دبي و 

اي توسط  دقيقه ۱۵فشار جريان است که به فواصل زماني 
  شود. ها فرستاده می دستگاه ثبت و به پايگاه داده

  

  نقشه شهرک بزين - ۱شکل 
  

  تحليل هيدروليکي
 افزار نرم از شهرک، اين آب شبكة توزيع سازي مدل براي

WaterGEMS SELECTseries1 است. شده استفاده 
 صورت دو به سازي مدل به قادر WaterGEMS افزار نرم

يافته  گسترش دورة سازي شبيه و ١حالت ايستا سازي شبيه
هاي شبکه  ايستا مصرف گره صورت بهسازي  در شبيه. است

هاي مختلف سال ثابت است. اين در حالي  در طول زمان
سازي دورة گسترش يافته با اعمال  است که در حالت شبيه
توان  هاي مختلف روز و سال، مي ضرايب مصرف در زمان

نوسانات شبکه را به خوبي رصد کرد. روش مورد استفاده 
  يافته است. سازي دورة گسترش در پژوهش حاضر شبيه

 در دوره گسترش يافته سازي شبيه حالت براي ايجاد
 زماني ضرايب محاسبه به نياز WaterGEMS افزار نرم

 ساعتي، ضرايب اعمال با که صورت بدين است، مصرف
ماهانه در مقدار نياز آبي ميانگين مصرف شبکه،  و هفتگي

 دقيق طور به ماه و هفته روز، يک ساعات تمام در آبي نياز

                                                             
1- Static 
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 هر در ١)MDFi(ماهانه  مصرف ضريب. شود مي محاسبه
مصرف همان ماه  ميانگين نسبت برابر سالهاي  ماه از يک

)AMDi(سال  کل در ماهانه مصرف ميانگين به ٢
)AMDtotal (است:  
)۱(  , 1,2,...,12AMDiMDFi iAMDtotal= =

  
هاي روز  ضريب مصرف ساعتي در هر يک از ساعت

)HDFi(نيز برابر نسبت ميانگين مصرف ساعتي در همان  ٣
به ميانگين مصرف ساعتي در کل سال  ٤)AHDiساعت (

)AHDtotalاست (: 

)۲(  , 1,2,...,24AHDiHDFi iAHDtotal= =
  
به علت تفاوت ناچيز مقدار آب مصرفي در روزهاي يک 

سازي  هفته از محاسبه و اعمال ضرايب هفتگي در مدل
  صرف نظر شد.

هاي توزيع آب، تأمين نياز  شبکهمبناي طراحي 
کنندگان در زمان حداکثر مصرف است. براي  مصرف

محاسبة ميزان حداکثر مصرف در شبكة توزيع، ضريب 
شود. مقدار اين ضريب از  تعريف مي ٥)PFحداکثر مصرف (

ضرب مقادير حداکثر ضريب روزانه، ساعتي و  حاصل
رد ملي شود. استاندا هفتگي (در صورت وجود)، محاسبه مي

) را براي محاسبة مقدار ضريب حداکثر ۳ه (لداعم ۳-۱۱۷
  کند. )، معرفي ميPFمصرف (

)۳(  1 2*PF C C=   
ضريب حداکثر مصرف روزانه که با  C1)، ۳ة (لداعمدر 

ضريب حداکثر  C2توجه به نوع منطقة آب و هوايي و 
مصرف ساعتي است که با توجه به تعداد نفرات تحت 

  شود. پوشش مخزن تعيين مي
براي محاسبة نياز آبي هر گره تعداد افراد تحت پوشش هر 
گره با استفاده از تراکم جمعيت و مساحت تحت پوشش 
محاسبه و با توجه به ميزان متوسط سرانه مصرف هر نفر، 

اسبه شد. پس از اين مرحله، ميزان نياز آبي هر گره مح
اطالعات مربوط به قطر، جنس و نياز آبي هر گره و مقادير 

داده ورودي به  عنوان بهضرايب ساعتي و ماهانه مصرف 
  شود. مدل داده و مدل اجرا مي

 
 

                                                             
1- Monthly Demand Factor 
2- Averaged Monthly Demand 
3- Hourly Demand Factor 
4- Averaged Hourly Demand 
5- Peak Factor 

  سنجي صحت
 تعدادي مدل، عملکرد سنجي صحت براي پژوهش اين در
 ها گره اين فشار و انتخاب شبکة مختلف نقاط از گره
 مدل از حاصل نتايج با و گيري اندازه ميداني صورت به

 آماري معيار از نتايج مقايسة انجام براي. شد مقايسه
  :است شده استفاده مربعات ميانگين جذر خطاي
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 گيري اندازه فشار ميزان ترتيب به ،Hc و Hm هلداعم اين در
 هاي داده تعداد n و مدل توسط شده محاسبه فشار و شده
 آماري شاخص محاسبه بار هر از پس. است ارزيابي مورد

 اجرا دوباره مدل و شده واسنجي مصرف ضرايب مذکور،
 شاخص که کند مي پيدا ادامه جايي تا روند اين. شود مي

 حساسيت به توجه با پذيرشي قابل حد به RMSE آماري
  برسد. موردنظر دقت ميزان و
  

  بحث نتايج و
هاي تحويل  ها و گره سازي، تعداد شاخه لوله پس از مدل

برابر  ترتيب بهآب در سيستم توزيع آب شبکة مورد مطالعه 
  عدد، حاصل شد. ۲۵۰و  ۲۳۸

سنج در سال  توسط جريان  هاي ثبت شده با بررسي داده
 ۴۷۱۲۶۱)، حجم کل آب ورودي به شهرک، ۱۳۹۱(

 ۱۹۰۷مکعب محاسبه شد. شهرک مورد مطالعه داراي  متر
براي هر خانوار ميزان  ۴مشترک است، با احتساب بعد 

بر روز محاسبه  ليتر ۱۷۰ نفر سرانه مصرف براي هر
شده طبق  شود. ميزان سرانه مصرف خانگي توصيه مي

 تا ۱۳۰ بين آب، هاي انتقال نشريه ضوابط طراحي سامانه
ر نفر است براي شهرهاي داراي جمعيت بر روز ب ليتر ۱۵۰

بيش از پانصد هزار نفر است که اين مقدار بدون احتساب 
). ۳- ۱۱۷آب به حساب نيامده در شبکه است (استاندارد 

حداکثر مقدار آب به حساب نيامده در شبکه، نبايد بيش 
)؛ از ۳-۱۱۷درصد سرانه مصرف باشد (استاندارد  ۱۵از 
فت که مصرف آب در اين شبکه، توان نتيجه گر رو مي اين

 ۲در محدودة استاندارد مصرف قرار دارد. شکل 
دهندة ميزان مصرف روزانة آب در کل شهرک در  نشان

نيز ميانگين مصرف آب کل  ۳و شکل  ۱۳۹۱طول سال 
  شهرک به تفکيک هر ماه است.

سنج نصب شده  با بررسي اطالعات ثبت شده توسط جريان
شهرک، مشخص شد ميزان فشار روي خط لوله ورودي به 
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اتمسفر  ۶متوسط ورودي به شبکه در طول سال، برابر 
سازي اين شبکه با اتصال لوله ورودي  است. براي شبيه

متر، اين وضعيت  ۶۰شهرک، به يک مخزن با ارتفاع 
  سازي شد. فشاري شبکه شبيه

  

  
  ۱۳۹۱بزين در سال مصرف روزانه آب شهرک  - ۲شکل 

  

  
 ۱۳۹۱مصرف ماهانه ميانگين آب شهرک بزين در سال  - ۳شکل 

  
 ٢و  ١در جداول  ترتيب بهمقادير ضرايب ساعتي و ماهانه 

مقدار ضريب حداکثر مصرف شبکه از  اند. نشان داده شده
ضرب، ضريب مصرف ماهانه در ماه مرداد و ضريب  حاصل

آيد. ضريب  ميدست   به، ۱۳مصرف ساعتي در ساعت 
حداکثر مصرف در اين شبکه با توجه به مقادير ارائه شده، 

  آيد. ميدست   به ۰۶/۲
) و شيوة ۳ة (دلعاممقدار ضريب حداکثر مصرف با توجه به 

 ۸/۳تا  ۷/۲به مقداري بين  C2و  C1ايب انتخاب ضر
شود. با مقايسه مقدار اين ضريب و مقدار  محاسبه مي

 ۷/۰هاي ثبت شده، اختالفي بين  محاسبه شده توسط داده
شود که اين اختالف منجر به طراحي  مشاهده مي ۷/۱تا 
بر مبناي ظرفيتي   ها و ساير اجزاي هيدروليکي شبکه لوله

فراتر از حد نياز شبکه خواهد شد. اين امر عالوه بر صرف 
هاي غيرضروري براي طراحي، اجرا و نگهداري شبکه  هزينه

شود.  موجب عدم عملکرد مطلوب شبكة توزيع آب مي
) با بررسي ميداني ۱۳۹۳مرادي سبزکوهي و همکاران (

ضريب حداکثر تقاضا مقدار اختالف ضريب حداکثر 

قاضاي واقعي با مقدار پيشنهاد شده توسط استاندارد ملي ت
هاي الزم براي طراحي  سازي پارامتر ، لزوم محلي۳-۱۱۷

هاي توزيع آب را بيان کرد. پژوهشگران در پژوهش  شبکه
درصد با مقدار ضريب حداکثر  ۲۷مذکور، اختالفي بيش از 

پيشنهادي استاندارد ملي در يکي از مناطق مورد مطالعه 
گزارش کردند. بيشتر بودن ضريب حداکثر منطقة مورد  را

مطالعه از مقدار پيشنهادي در پژوهش مذکور و کمتر 
بودن ضرايب محاسبه شده در اين پژوهش از ضرايب 
پيشنهادي، نشان دهنده اين است که با اعمال منطقة آب 

ضريب حداکثر در يک و هوايي و جمعيت، محاسبه دقيق 
تأثيرگذار ديگري وجود دارند که و عوامل منطقه مقدور 
هاي بيشتر در اين زمينه براي تجديد نظر در  لزوم پژوهش

  طلبد. هاي طراحي را مي نامه آيين
سازي شبکه، اعمال مقادير نياز آبي هر يک از  پس از مدل

ها و تعريف الگوي مصرف بر حسب ضرايب ساعتي و  گره
آيند. در  يمدست   بهماهانه، مدل اجرا شد و نتايج اوليه 

سازي براي واسنجي مدل شبكة توزيع  اين مرحله از شبيه

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ف 
صر

ن م
نگي

ميا
)

عب
مک

متر 
( 

 )شماره ماه(ماه هاي سال 



 سازي و تحليل هيدروليکي شبکة توزيع آب شرب شهرک بزين شهر شيراز مدل                                                                                  ١٠٤

گيري شده  و مقايسة مقادير اندازه RMSEآب، از شاخص 
آب از نقاط مختلف شبکه فشار در هشت گره تحويل 

 ۳ جدول. سازي مدل استفاده شد ) با نتايج شبيه۴(شکل 
 مقادير مدل، از آمده دست به اوليه مقادير دهندة نشان
 .است RMSE شاخص و شده گيري اندازه

هاي  براي واسنجي دقيق مدل، با کاهش ضريب زبري لوله
واحد و  ۳۰افزار) به ميزان  نرم فرض شبکه (مقادير پيش

درصدي مقادير ضرايب ساعتي مصرف، مدل  ۱۵افزايش 
 از پس مدل را اجراي نتايج ۴ دوباره اجرا شد. جدول

 را شبکه در موجود هاي لوله فيزيکي هاي ويژگي اصالح
 آمده دست به مقادير بين اختالف حداکثر. دهد مي نشان

 و ۱۷ شماره هاي گره در شده گيري اندازه مقادير و مدل از
 ۱۹ خطاي ميزان قبول با. است درصد ۱۹ ميزان به ۱۲۸
 خطاي شاخص براي آب ستون متر ۸۱/۶ مقدار و درصد
 رو پيش هاي تحليل و واسنجي مدل مربعات، ميانگين جذر

 است. شده انجام مذکور مدل با
 

  ۱۳۹۱ضرايب مصرف ساعتي شهرک بزين در سال  -۱جدول 
  ضريب مصرف  (ساعت) زمان  ضريب مصرف  (ساعت) زمان

۱  ۵۶/۰  ۱۳  ۶۶/۱  
۲  ۴۵/۰  ۱۴  ۵۵/۱  
۳  ۴۴/۰  ۱۵  ۳۷/۱  
۴  ۴۱/۰  ۱۶  ۴۳/۱  
۵  ۴۸/۰  ۱۷  ۵۱/۱  
۶  ۷۶/۰  ۱۸  ۵۳/۱  
۷  ۹۳/۰  ۱۹  ۴۱/۱  
۸  ۲۱/۱  ۲۰  ۳۶/۱  
۹  ۵۳/۱  ۲۱  ۱۹/۱  
۱۰  ۶۱/۱  ۲۲  ۱۳/۱  
۱۱  ۵۹/۱  ۲۳  ۰۳/۱  
۱۲  ۶۱/۱  ۲۴  ۸۵/۰  

  
  ۱۳۹۱ضرايب مصرف ماهانه شهرک بزين در سال  -٢جدول 
  ضريب مصرف  ماه  ضريب مصرف  ماه

  ۹۵/۰  مهر  ۹۷/۰  فروردين
  ۹۱/۰  آبان  ۱۴/۱  ارديبهشت
  ۷۸/۰  آذر  ۰۹/۱  خرداد
  ۷۷/۰  دي  ۱۹/۱  تير
  ۸۳/۰  بهمن  ۲۴/۱  مرداد
  ۹۱/۰  اسفند  ۱۷/۱  شهريور

  
گيري ميداني  هاي انتخاب شده براي اندازه محل گره - ٤شکل 

 فشار آب در شهرک بزين
  

هاي  سنجي با داده مقايسة نتايج مدل قبل از صحت - ٣جدول 
  گيري شده اندازه

شماره 
  گره

گيري  فشار اندازه
شده (متر ستون 

  آب)

فشار محاسبه 
شده (متر ستون 

  آب)

RMSE  متر)
 ستون آب)

۷۶  ۶/۵۳  ۳/۵۹  

۲۳۷/۷  

۱۲۸  ۸/۵۱  ۷/۶۲  
۱۷  ۴۱  ۹/۴۹  
۶۵  ۷/۴۵  ۱/۴۰  
۱۱۲  ۹/۴۵  ۸/۵۲  
۳۱  ۸/۳۶  ۱/۴۳  
۶۲  ۴۳  ۶/۴۸  
۱۲۳  ۶/۵۳  ۴/۴۷  

 
هاي  سنجي با داده مقايسة نتايج مدل بعد از صحت - ٤جدول 

  گيري شده اندازه

شماره 
  گره

گيري  فشار اندازه
شده (متر ستون 

  آب)

فشار محاسبه شده 
  (متر ستون آب)

RMSE 
(متر 
ستون 

 آب)

۷۶  ۶/۵۳  ۸/۵۸  

۸۱/۶  

۱۲۸  ۸/۵۱  ۹/۶۱  
۱۷  ۴۱  ۹/۴۸  
۶۵  ۷/۴۵  ۳/۳۹  
۱۱۲  ۹/۴۵  ۸/۵۱  
۳۱  ۸/۳۶  ۱/۴۲  
۶۲  ۴۳  ۶/۴۷  
۱۲۳  ۶/۵۳  ۴/۴۶  

  
هاي هيدروليکي از قبيل دبي  با اجراي مدل، مقادير کميت

هاي تحويل آب، تراز  جريان، سرعت جريان، فشار در گره
ها در طول روزهاي سال  انرژي هيدروليکي و ساير پارامتر
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 ٥) با گام يک ساعت به دست آمد. شکل ١٣٩١(
هيستوگرام فراواني ميانگين سرعت جريان عبوري در ماه 

اي شبكة توزيع آب شهرک بزين را نشان ه دي در لوله
 ٤کنندة اين است که فقط در  دهد. اين شکل بيان مي

 ٣/٠هاي شبکه، سرعت آبي بيش از  شاخه لوله از کل لوله
متر بر ثانيه است. براي مشاهدة تأثير ميزان مصرف آب بر 

ها، هيستوگرام فراواني سرعت  سرعت جريان در لوله
 ٦ها در ماه مرداد نيز در شکل  ميانگين جريان عبوري لوله

شود تعداد  گونه که ديده مي نشان داده شده است. همان
متر بر ثانيه  ٣/٠هايي که سرعت جرياني بيش از  لوله

رسيده است.  ١٠دارند، در ماه بيشينه مصرف نيز به عدد 
شود که افزايش  از مقايسه دو هيستوگرام استنباط مي

ها  ريان عبوري از لولهميزان تقاضا در افزايش سرعت ج
توجهي نخواهد داشت. مقايسة سرعت جريان در  تأثير قابل

حداقل و حداکثر ميزان  ترتيب بههاي دي و مرداد که  ماه
افتد و توجه به اين نکته که  مصرف در شبکه اتفاق مي

ميزان سرانة مصرف ميانگين در شبکه مذکور با استناد به 
در محدودة نرمال  )١٣٩١هاي ثبت شده در سال ( داده

گيري کرد که علت پايين بودن  توان نتيجه قرار دارد، مي
هاي اين شبكة توزيع، کم بودن  سرعت جريان در لوله

  .تقاضاي آب مشترکين شبکه نخواهد بود
  

  
هيستوگرام فراواني ميانگين سرعت جريان عبوري از  - ٥شکل 
  ۱۳۹۱سال  هاي شبكة توزيع آب شهرک بزين در ماه دي لوله

  

  
هيستوگرام فراواني ميانگين سرعت جريان عبوري از  - ٦شکل 
  ١٣٩١سال هاي شبكة توزيع آب شهرک بزين در ماه مرداد  لوله

  

هاي شبکه در  توزيع سرعت لوله ترتيب به ٨و  ٧هاي  شکل
روز اول ماه دي را  ٤روز اول ماه مرداد و ساعت  ١٣ساعت 

  دهد. نشان مي
دهد که در زمان بيشينة مصرف در  نشان مي ۷شکل 

هايي سرعت مطلوبي دارند که در ابتداي  شبکه، تنها لوله
كنندة اين است که در هيچ  بيان ۸شبکه قرار دارند. شکل 

ها در زمان کمينه مصرف شبکه، سرعت عبوري  يک از لوله
متر بر ثانيه نيست. با توجه به اين  ۳/۰جريان بيش از 

هاي  ان بيان کرد ميزان سرعت در تمام لولهتو ها مي شکل
تر از حد استاندارد است و تنها در تعداد کمي  شبکه پايين

هاي ابتدايي شبکه که حامل مقدار جريان زيادي از  از لوله
  متر بر ثانيه است. ۳/۰آب هستند، سرعت بيشتر از 

  

  
هاي شبكة توزيع  توزيع سرعت جريان عبوري از لوله - ٧شکل 

  ۱۳۹۱سال  روز اول مرداد ماه ۱۳آب شهرک بزين در ساعت 
  

هاي شبكة توزيع  توزيع سرعت جريان عبوري از لوله -٨شکل 
  ۱۳۹۱ماه سال  روز اول دي ۴آب شهرک بزين در ساعت 

  
دهندة خطوط هم فشار  نشان ترتيب به ١٠و  ٩هاي  شکل

روز اول مرداد ماه و خطوط هم فشار در  ١٣در ساعت 
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ها عالوه بر اين  روز اول دي ماه است. اين شکل ٤ساعت 
دهندة تأثير نامحسوس ميزان مصرف شبکه بر  که نشان

دهندة تبعيت  ميزان فشار موجود در شبکه است، نشان
اين خطوط هم فشار از جهت شيب زمين هستند، به 

ترتيب که فشار از سمت غرب به شرق در حال افزايش 
ها فشار در نيمة شرقي و جنوب  است. با توجه به اين شکل

متر ستون  ٧٠تا  ٦٠شرقي شبكة توزيع آب به عددي بين 
رسد که اين ميزان فراتر از حد استاندارد است.  آب مي

هاي توزيع آب  شده براي شبکه ميزان استاندارد توصيه
). از ١٣٧٩متر ستون آب است (تائبي و چمني،  ٥٠شهري 

هاي مقابله با افزايش فشار در مناطق  جمله راهکار
هاي کاهش يافته يا به  ها با قطر دار، طراحي لوله شيب

هاي فشار  اصطالح طراحي تلسکوپي و استفاده از شير
توان نام برد که اين تدابير در شبکه مورد مطالعه  شکن مي

  .اتخاذ نشده است
  

  
خطوط هم فشار در شبكة توزيع آب شهرک بزين در  - ٩شکل 

 ۱۳۹۱روز اول ماه مرداد سال  ۱۳ ساعت
  

  
خطوط هم فشار در شبكة توزيع آب شهرک بزين در  - ١٠شکل 

 ۱۳۹۱سال  روز اول ماه دي ۴ساعت 
  

هاي هيدروليکي شبکة مورد مطالعه از  بررسي پارامتر
عملکرد بهينه سيستم كنندة عدم  هاي مختلف، بيان جنبه

توان  توزيع آب در اين شهرک است. علت اين امر را مي
عدم طراحي دقيق سيستم توزيع آب اين شهرک بر اساس 

بردار از سيستم دانست. در اين مطالعه  نياز جمعيت بهره
توان مطرح کرد: اول اين که شبكة توزيع  دو فرضيه را مي

معيتي آب به نحوي طراحي شده است که پاسخگوي ج
بيش از جمعيت افق طرح باشد. در اين صورت 

هايي از قبيل اين که آيا افزايش ظرفيت پروژه تا  پرسش
اين حد و به تبع آن افزايش هزينه پروژه، قابل توجيه 
خواهد بود يا خير و اين که آيا در فاز طراحي اين پروژه، 

برداري از جمله  براي مشکالت احتمالي در زمان بهره
ها ناشي از سرعت کم جريان عبوري،  ي لولهگير رسوب

... تدبيري  ها و ترکيدگي ناشي از زياد بودن فشار در لوله
انديشيده شده است يا خير. دوم اين است که، شبکة مورد 

هاي موجود  نامه ها و آيين بر طبق دستور مطالعه احتماالً
طراحي و اجرا شده و مشکل پيش آمده مربوط به نقص در 

که  هاي حاضر است. در اين صورت با توجه به اين استاندارد
ايران با بحران  خصوص بههاي جهان و  بسياري از کشور

هاي  جدي آب روبرو هستند، بازنگري و اصالح استاندارد
هاي  وهشها و پژ طراحي در اين زمينه با توجه به آزمايش

شود. اين کار  صورت گرفته در ايران و جهان توصيه مي
نمونه  عنوان بهنيازمند مطالعة موردي چندين شبکة ديگر 

و بررسي مطابقت پارامترهاي هيدروليکي شبکه با 
ترتيب نواقص موجود در  استانداردهاي موجود است، بدين

توان  شود و مي هاي توزيع آب مشخص مي طراحي شبکه
هاي توزيع آب کشور را در  روش طراحي سيستم بازنگري

  دستور کار قرار داد.
  

  گيري نتيجه
سازي دورة  پژوهش حاضر با استفاده از روش شبيه

گسترش يافته، به مطالعة عملکرد شبكة توزيع آب شهرک 
بزين واقع در غرب شهر شيراز پرداخته که نتايج به دست 

ع آب است. با آمده حاکي از عدم عملکرد بهينة شبكة توزي
شده سرعت  در نظر گرفتن حداقل مقدار استاندارد توصيه

متر بر ثانيه، نتايج  ۳/۰هاي توزيع آب به ميزان  براي شبکه
دهد سرعت ميانگين جريان عبوري  اين پژوهش نشان مي

هاي اين شبكة توزيع در ماه  درصد لوله ۹۵در بيش از 
کمتر از افتد،  مرداد که حداکثر مصرف شبکه اتفاق مي
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شده است. نتايج بررسي ميزان فشار  ميزان استاندارد توصيه
آب در اين شبكة توزيع آب نشان دهنده اين است که 
افزايش ميزان مصرف شبکه بر توزيع فشار شبکه تأثير 

توان علت اين عدم تأثيرپذيري را  بسيار کمي دارد که مي
. در بيش از حد نياز بودن فشار آب در اين شبکه دانست

هاي موجود ميزان حداکثر فشار  که استانداردبا توجه به اين
متر ستون آب گزارش  ۵۰هاي توزيع را برابر  آب در شبکه

دهد که در طول  کنند؛ نتايج اين پژوهش نشان مي مي
هاي اين شبکه، فشار  در بيش از نيمي از لوله ۱۳۹۱سال 

 هاي متر ستون آب را دارد. با بررسي ۵۰مقداري بيش از 
ترين علتي را که براي کم بودن سرعت  انجام شده مهم
ها و زياد بودن فشار آب در شبکه بيان کرد،  جريان در لوله

هاي مورد استفاده در اين شبكة  اين است که قطر لوله
توزيع آب، فراتر از ميزان نياز شبکه طراحي شده است. 

هاي توزيع  نتايج اين پژوهش لزوم مطالعه عملکرد سيستم
بيني رفتار سيستم و نيز  قبل از اجرا، براي پيش آب

رساني فعلي را براي دستيابي به عملکرد  آب هاي  شبکه
هاي اصولي در اين  گذاري ها و سياست بهينة اين سيستم
  کند. بخش را بيان مي

  
  گزاري سپاس

از سرکار خانم مهندس زينب اميري که اطالعات و 
نويسندگان قرار دادند و هاي اين پژوهش را در اختيار  داده

در حين انجام پژوهش نيز با راهنمايي خويش به غناي 
  شود. اين پژوهش افزودند، قدرداني مي
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