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مدیریت هوشمند فشار و كاهش نشت شبكههاي آبرساني در محیط WaterGEMS؛

مطالعه موردي مجتمع آبرساني دوحصاران خراسان جنوبي
مهدي جهانگیر  ،2غالمعباس باراني  ،1علیرضا جهانگیر
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تاریخ دریافت32/12/21 :
تاریخ پذیرش32/13/21 :

چكیده
شبکههای آبرسانی بعنوان یک سیستم هیدرولیکی انتقال و توزیع آب ،همواره در کانون توجه محققین قرار دارد .عامل انتقلال
آب در شبکهها اختالف انرژی (هد فشاری) است .اما در اثر اضافه فشار شبکه ،پدیده نامطلوب نشت که ارتباط مستقیم با فشلار
دارد بروز میکند .نشت همواره باعث کمبود در منابع آب شده و پرداخت هزینههای پمپاژ ،تصفیه و انتقال آب را بر تولیدکننده
تحمی و از چرخه مصرف خارج مینماید .در این پ ژوهش با هدف کنترل فشار و نشت ،یکی از مجتمعهای آبرسانی شرکت آب
و فاضالب روستایی خراسان جنوبی انتخاب و به روش مبتنی بر تقاضا ( )DDSMکه روشی متداول و میلزان تقاضلا در رلرههلا
ثابت است توسط نرمافزار  WaterGEMSتحلی هیدرولیکی رردید .بدین صورت که با نصب شلیر فشارشلکن ( )PRVدر نقلاط
بحرانی و تنظیم زمانی آن در جهت تأمین فشار استاندارد در تمام ررههای شبکه ،تأثیر مدیریت هوشمند فشار بر شبکه ارزیابی
رردید .سپس اثر آن بر کن ترل میزان نشت بررسی شد .نتایج نشان داد کنترل هوشمند فشار توسط شیرها روشی مناسب بلرای
مدیریت مصرف بهینه آب و کاهش قاب توجه نشت شبکه است .به طوریکه با کاهش  41/32درصلدی میلاننین فشلار ،مقلدار
 38262متر مکعب آب در سال صرفهجویی شده ( 42/52درصد) و  35/11درصد از میزان نشت کاهش یافت.
واژههاي كلیدي :تحلیل هیدرولیكي بروش مبتني بر تقاضا ( ،)DDSMشیر فشارشكن ( ،)PRVمددیریت هوشدمند
فشار ،نرمافزار  ،WaterGEMSنشت آب.

 4کارشناسللی ارشللد عمللران دانشللناه آزاد اسللالمی وارللد کرمللان ،کارشللناو شللرکت آب و فاضللالب روسللتایی خراسللان جنللوبی 51422835131 ،و
Mehdijahangeer@yahoo.com
 3استاد دانشناه شهید باهنر کرمان 51424151122 ،و gab@mail.uk.ac.ir
 2عضو هیئت علمی دانشناه پیام نور بیرجند 51422843263 ،و Jahangeer03@yahoo.com
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مقدمه
تاریخ آبرسلانی از زملانی آزلاز شلد کله بشلر زنلدری
رروهی را بررزید و برای تأمین نیاز آب ،نخستین شهرها را
در کنللار رودخانلله سللاخت .چینللیهللا ،هنللدیان ،بابلیهللا و
مصریان نخستین ملت هایی بودند که در زمینله آبرسلانی
آثاری از خود بجای رذاردهانلد .در ایلران آبرسلانی شلهرها
نخستین بار در سلال  4254ملورد بررسلی قلرار ررفلت و
قسمتی از شهرهای آبادان ،مشهد و بیرجند لولهکشی شد.
بطور کلی عام اصلی انتقال آب در شبکهها ،اخلتالف
هد فشاری بین دو نقطله ملیباشلد .فشلار بیشلتر از رلد
استاندارد در ررههای شبکه باعث پدیلده نلامطلوب نشلت
میرردد .نشت آب در شبکه آبرسانی همواره باعث کمبلود
در منابع آب شده و مقداری از آب را که عمالً هزینلههلای
پمپاژ و تصفیه را بر تولیدکننلده تحمیل کلرده از چرخل
مصللرف خللارج مللینمایللد .کنتللرل میللزان نشللت ،یکللی از
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راهکارهای استفاده بهینه از منلابع آب در دسلترو اسلت.
این امر باعث صرفهجلویی در منلابع تلأمین و نیلز کلاهش
هزینهها میشود .با توجه به شلک ( ،)4روشهلای کلاهش
نشت شام کنترل زیر فعال (برخورد روزمره بلا رلوادو و
شکستنیهای رزارش شلده و سلرعت و کیفیلت تعمیلر)،
کنترل فعال نشت (یافتن مسلتقیم محل نشلت و تلرمیم
آن) ،مدیریت خطوط لوله و مدیریت فشار می باشد.
مدیریت فشار شبکه به عنوان کلاراترین و سلادهتلرین
روش در میان روشهای کاهش نشت بشمار میرود .بلرای
اجرای این روش ،ابزارهلایی وجلود دارد کله ملیتلوان بله
انتخاب صحیح مح ارداو مخازن ذخیلره ،اجلرای طلر
ناریهبندی فشار (زون فشار) ،کنترل پمپاژ ،کنتلرل سلطح
آب در مخازن ذخیره ،ارداو روضچههای تعلدی فشلار و
استفاده از شلیرهای کنتلرل جریلان و فشلار اشلاره نملود
(وزارت نیرو .)4268

شكل ( :)2پارامترهاي موثر بر كاهش نشت (وزارت نیرو )2931

در برخلللی از مطالعلللات ،کلللاربرد تلفیقلللی  GISو
 WaterGEMSدر راستای مدیریت هیدرولیکی شبکههلای
توزیع آب شهری مورد ارزیابی قرار ررفتله و نتلایج خلوبی
راص شده است (آجری  .)4266تحقیقات نشان داده کله
بللا اسللتفاده از نللرمافللزار  EPANETو ابللزار بهینللهسللازی
النوریتم ژنتیک نیز ،میتوان ملدلی بلرای تعیلین محل و
تنظللیم شللیرهای فشارشللکن در راسللتای کنتللرل فشللار و
کمینهسازی نشت ارائه کرد (آراجو  ،3558چونگ .)3552

همچنین با استفاده از النوریتم ژنتیک و شلیرهای تنظلیم
فشار و جریان میتوان مدلی برای کاهش فشلار اضلافی در
شبکههای توزیع توسط برناملههلای کلاربردی ارائله نملود
(تابش و همکاران .)3555
در این پژوهش برای ملدیریت فشلار و کنتلرل میلزان
نشت آب ،استفاده از شلیرهای فشارشلکن در یلک شلبکه
آبرسانی تحت پوشلش آب و فاضلالب روسلتایی خراسلان
جنوبی مورد بررسی قرار ررفته و نتایج کار ارائه میشود.
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مواد و روشها
شیرهای فشارشکن ،به منظور از بین بردن اضافهفشلار
موجود در شبکه با تنظیم فشار خروجی در موقعیت نصلب
استفاده میشود .این شلیرها زملانی اثلر فشارشلکن را دارا
میباشند که میلزان فشلار در محل آنهلا بیشلتر از فشلار
پاییندست و کمتر از فشلار باالدسلت باشلد .بلا توجله بله
شک ( ،)3معادله انرژی بین مح نصب شلیر فشارشلکن و
یک رره دلخواه در شبکه بصورت زیر میباشد.
() 4
()3

 hv  Z v  h f

) Pv (u

Zj 

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب
سال چهارم شماره سیزدهم  پاییز 2931

در ایلللن رابطللله )  Pv (uو )  Pv (dفشلللار ورودی و
خروجللی شللیر فشارشللکن و  Z vارتفللام محل نصللب آن
میباشد .مقادیر  Pjو  Z jبه ترتیب فشار و ارتفام رلره

j

است .همچنین  h fمقدار افت دینامیکی مسیر دو نقطه و
 hvمقدار کلاهش هلد اسلتاتیک فشلار در محل شلیر
میباشد .در شبکههای آبرسانی مقدار فشار در رره دلخلواه
 jتابعی از زمان و مکان بوده و برای محاسبه آن میتوان از
رابطه( )3استفاده نمود.
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شكل( :)1تأثیر شیر فشارشكن بر كاهش فشار

انواع شیرهاي تنظیم فشار
شیر فشارشکن با خروجی ثابت :تنظیم فشلار خروجلی
در این نوم شیر بر اساو فشار مورد نیاز در نقلاط بحرانلی
به رونهای انجام میشود که در هننام رلداکرر مصلرف در
طول روز ،رداق فشار این نقطه در رلد اسلتاندارد باشلد.
این تنظیم در مواردی که تقاضلا کمتلر از مقلدار رلداکرر
باشد سبب افزایش فشلار شلبکه شلده و در زمانهلای زیلر
پیک مصرف و بخصوص در نیمهشب ،فشلار زیرالزملی بله
شبکه تحمی مینماید.

شیر هوشمند فشلار بلا تنظلیم زملانی فشلار :در ایلن
سیستم یک نوسلان فشلار در خروجلی شلیر فشارشلکن و
ورودی به منطقه ایجاد میشود .تعدی جریان توسط شلیر
فشارشکن اجازه میدهد فشلار متوسلط شلبکه بله مقلدار
بیشتر از فشار معادل شیر با خروجی ثابت کاهش یابد .این
موضوم سبب کاهش بیشتر نشت آب در شبکه ملیرلردد.
تعدی جریان توسط ابزاری بله نلام کنترلنلر فشلار انجلام
میشود (شک های  1 ،2و .)2
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شكل ( :)9مدیریت فشار با فشارشكن خروجي

شكل ( :)1مدیریت فشار با كنترل هوشمند

شكل ( :)5نوسانات فشار براي دو نوع شیر

ثابت (وزارت نیرو )2931

فشار (وزارت نیرو )2931

فشارشكن

نرمافزار مورد استفاده
تحلیل هیللدرولیکی ،شلام یللافتن تملام پارامترهللای
مجهول مربوط به خط لوله و ررههای شبکه بلا اسلتفاده از
اطالعات اولیه مربوط به ررهها و لولهها میشود .در صورتی
کله روش تحلیل از دقلت خللوبی برخلوردار باشللد ،نتللایج
راص از آن به مطالعات میدانی شبکه نزدیکتر خواهد شد
و در برابر عوام مختلف مکانیکی و هیدرولیکی بله خلوبی
پاسخنو میباشد .روش تحلی شلبکه مبتنلی بلر تقاضلای
ثابت ( )DDSMاولین و متداولتلرین روش تحلیل شلبکه
است .این روش با فرض ثابت بودن تقاضاها و صرفنظلر از
مقدار فشار در ررهها استوار است.
از جمله نرم افزارهایی که بر مبنای ایلن روش تولیلد و
در بازار موجود است میتوان بله نلرمافلزار WaterGEMS
اشاره نمود .در این پژوهش برای تحلی هیدرولیکی شبکه
در رالللتهللای رونللارون قب ل و بعللد از نصللب شللیرهای
فشارشکن از این نرمافزار استفاده رردید .برتلری نلرمافلزار
مذکور در این است که بر خالف تمامی نرمافزارهای قبللی
که برای ورود اطالعات اولیه نیاز به یلک سلری محاسلبات

دستی و مقدماتی روی نقشهها بود ،قابلیت ترکیب شدن با
نلرمافزارهلای  AutoCAD ،ArcGISو  Excelو همچنلین
رذف محاسبات اضلافی ملیباشلد .علالوه بلر آن فنلاوری
محاسبه مدیریت فشار شبکه با نصب فرضی انوام شلیرها و
رسم انوام خطوط همتراز ،پروفی طلولی و نیلز پشلتیبانی
نرمافزار  HAMMERبرنامه تحلی ضربه آبی را دارد.
شبكه آبرساني مورد مطالعه
مجتمع آبرسانی دورصاران واقلع در اسلتان خراسلان
جنوبی شهرستان سرایان ،دارای شلش روسلتا و جمعیتلی
بالغ بر  648خانوار و  2318نفر ،از یک رلقه چاه عمیق به
عمق  415متر با دبی بهرهبرداری  41لیتر بر ثانیله تلأمین
آب شده و توسط مخزن ذخیره آب  255متر مکعبی بتنی
واقع در مح تأسیسات چاه تغذیه میرردد .ایلن مجتملع
آبرسللانی دارای  31/42کیلللومتر خللط انتقللال و 25/11
کیلومتر شبکه توزیع و تعداد  4113انشعاب آب میباشلد.
مختصات جغرافیایی منطقه مورد مطالعه و پلالن جانملایی
شبکه در شک ( )8مشاهده میشود.
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شكل ( :)1موقعیت جغرافیایي و پالن مسطحاتي مجتمع مورد مطالعه
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الگوي مصرف آب در شبكه

نوسانات ساعتي مصرف آب در شبكه

بر اساو آمار ثبت شده مجتمع آبرسانی مورد مطالعله
در سامانه امور مشترکین شرکت آبفار خراسان جنلوبی در
 8دوره سال  4266و با توجه به جمعیت تحت پوشش هلر
روستا ،سرانه مصرف شلبکه بلرآورد و محاسلبه رردیلد .بلا
توجه به شک  ،5میاننین سرانه مصلرف بلرای مشلترکین
شبکه  436/8لیتر در روز برای هلر نفلر ملیباشلد کله در
محاسللبه میللزان تقاضللای مصللرف مشللترکین و تحلیلل
هیدرولیکی شبکه با بعد خانوار  2/52در نظر ررفتله شلده
است.

برای برآورد فلاکتور تقاضلا در سلاعات مختللف روز در
این تحقیق از آمار جمعآوری شلده مربلوط بله میلزان آب
ورودی به شبکه در مح خروجی مخزن ذخیره طی مدت
زمان مشخص استفاده شده است .بلر اسلاو ایلن تحلیل
مشخص شد بیشترین ضلریب تقاضلا  4/54در سلاعت 44
صبح و کمترین آن  5/1و مربلوط بله سلاعات نیمله شلب
میباشلد .نملودار نوسلانات سلاعتی مصلرف در شلک ()6
مشاهده میشود.

سرانه مصرف آب مجتمع آبرساني مورد مطالعه به

نمودار نوسانات ساعتي مصرف

تفكيك دوره در سال 1388
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شكل ( :)7نمودار سرانه مصرف آب منطقه مورد مطالعه به تفكیك

شكل ( :)3نمودار نوسانات ساعتي مصرف منطقه مورد مطالعه در

دوره در سال 2933

ساعات شبانه روز

تحلیل هیدرولیكي شبكه
برای تحلی هیدرولیکی شبکه ،ابتدا آملار و اطالعلات
مربوط به اجزای شبکه از طریق نرمافزارهای  AutoCADو
 Excelبلله محللیط نللرمافللزار  WaterGEMSفراخللوانی و
دریافت رردید .شبکه مورد مطالعه بطلور کللی دارای 122
مورد لوله 125 ،رره مصرف ،یک رلره مخلزن و سله رلره
شیر فشارشکن میباشد .با توجه به النوی نوسانات ساعتی
(شک  ،)6شبکه مورد مطالعه در سه رالت مختلف ملورد
بررسی و تحلی هیدرولیکی قرار ررفت.
رالت  -4بررسی شبکه بدون شیر فشارشکن :با توجله
به اختالف ارتفام  443/53متر بین باالترین و پلایینتلرین
نقطه شبکه ،بیشترین فشار در ساعات نیمهشب مربوط بله

رللره  1واقللع در خللط انتقللال ب له مقللدار  455/26متللر و
کمترین فشار در سلاعت  44صلبح طمربلوط بله رلره 28
روستای قاسمآباد  14/38متر محاسبه رردید.
رالللت  -3بررسللی شللبکه دارای شللیر فشارشللکن بللا
خروجی ثابت :در این رالت سه دسلتناه شلیر فشارشلکن
طبق جدول( )4بلا فشلار ورودی و خروجلی و هلد ارتفلام
مح در شبکه اعمال رردید .پلس از تحلیل هیلدرولیکی
شبکه ،بیشترین فشار مربوط به رره  1خط انتقلال 82/28
متر در ساعت  3نیمهشب و بحرانیترین فشلار مربلوط بله
رره  28روستای قاسمآباد  48/45متر در ساعت  44صلبح
مشاهده شد.
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جدول ( :)2مشخصات و موقعیت شیرهاي فشارشكن شبكه مورد مطالعه
شیر فشارشکن

موقعیت نصب شیر

قطر
(میلیمتر)

هد ارتفاعی فشار ورودی فشار خروجی
(متر)
(متر)
(متر)

شماره 4

مسیر خط انتقال

325

141/25

62/63

15

شماره 3

ورودی شبکه دورصاران

355

154

26/51

32

شماره 2

ورودی شبکه بغداده

355

211/25

13/21

32

با توجه بله النلوی نوسلانات سلاعتی و تغییلر فلاکتور
مصرف در ساعات مختلف روز ،فشار بدست آمده برای هلر
رره مصرف با این روش که خروجی فشارشکن ثابت اسلت
از مصرف رره تبعیت نموده بنونهایکه فشار در سلاعت اوج
مصرف به رداق مقدار و برعکس در نیمهشب به رلداکرر
میرسد .این موضوم باعلث علدم مقبولیلت شلبکه در اوج
مصرف و تحمی اضافه فشار در نیمهشب شده کله اشلکال
عمده این رالت محسوب میشود.
رالت  -2بررسی شبکه دارای شیر فشارشکن با تنظیم
زمانی فشار :با داشتن فشار ررههای مصرف شبکه به روش
تحلی شبکه با شیرهای فشارشکن خروجی ثابت و تنظیم
زمانی فشار خروجلی شلیرها طبلق النلوی زملانی خلاص،
میتوان عالوه بر تعدی فشار رلداکرر موجلود در سلاعات
نیمهشب ،فشار بحرانی سلاعت اوج مصلرف را نیلز در رلد
فشار استاندارد تنظیم نملود .تعلدی فشلار خروجلی شلیر
فشارشکن در ساعات شبانهروز توسط میزان بازشدری شیر
قاب انجام است .در این تحقیق پلس از محاسلبات مکلرر،
النوی نشان داده شده در شک ( )1برای شلیرهای موجلود
در شبکه مورد مطالعه ارائه رردید.
پس از اعمال النو و تحلی هیدرولیکی شلبکه توسلط
نرمافزار مشاهده شد بیشترین فشار مربوط به رلره  1خلط
انتقال و برابر  14/35متر در ساعت  44صبح ملیباشلدکه

نشان از تأمین فشار مناسب در اوج مصرف است .همچنین
بحرانیترین فشار در رره  28روستای قاسمآبلاد بله مقلدار
 45/45متر در ساعت  44صبح است.

نتایج و بحث
با اجلرای طلر ملدیریت هوشلمند فشلار در مجتملع
آبرسللانی مللورد مطالعلله مشللخص شللد کلله وجللود شللیر
فشارشکن در شبکه سبب کاهش قابل تلوجهی در میلزان
فشار میشود .بطوریکه متوسط ک فشار شلبکه در راللت
بدون شیر فشارشکن  61متلر بلوده و در راللت  3و  2بله
ترتیب  31/15و  32/82متلر ملیباشلد .بله عبلارت دینلر
مدیریت هوشمند فشار ،سبب کاهش 81/15درصد متوسط
ک فشار شبکه نسبت به رالت  4و  41/32درصد نسلبت
به رالت دارای شیر فشارشکن با خروجی ثابت ملیرلردد.
همچنین با توجه به نمودار متوسط فشار شبکه بلرای سله
رالللت فللو در سللاعات شللبانهروز (شللک  ،)45مشللاهده
میشود با تنظیم زمانی فشار توسط شیر فشارشکن ،فشلار
شللبکه در سللاعات مختلللف نوسللان کمتللری داشللته و
یکنواختتر میرردد .شک های  44و  43وضعیت فشار دو
رره بحرانی فشار شبکه مورد مطالعه و مقایسه سله راللت
اجرا شده را به تفکیک ساعات شبانهروز نشان میدهند.
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وضعيت متوسط كل فشار شبكه مورد مطالعه

نمودار ميزان بازشدگي شير فشارشكن

در سه حالت
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100

ميزان بازشدگي (درصد)

4 6
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0
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زمان (ساعت)

حالت 1

شكل ( :)3نمودار میزان بازشدگي شیر فشارشكن
در ساعات شبانهروز

وضعيت فشار گره  9خط انتقال

حالت 2

6

4

2

0

حالت 3

شكل ( :)21نمودار متوسط كل فشار شبكه مورد مطالعه در سه حالت

وضعيت فشار گره  36روستاي قاسم آباد

در سه حالت

در سه حالت

120

120
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متوسط فشار (متر)

80

80
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0

0
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حالت 1

حالت 2

6

2

0

شكل ( :)22نمودار فشار در گره  3از خط انتقال
در سه حالت

نشت آب که اصلیترین نوم مصرف کنترل نشده اسلت
از طریق سوراخ ،ترك و شکستنی لوله ،انشلعاب ،شلیرها و
پیوندیهای شبکه و به دالیل طرارلی نامناسلب و وجلود
اضافهفشار ،خوردری ،ضربه ،کیفیت نامناسلب اجلرا ،عملر
زیاد شبکه ،وجود پدیده هیدرولیکی ضربه آبی و  ...بوجلود
میآید .برای برآورد میزان نشت آب شبکه ،از فرمول روزنه
استفاده میشود.
() 2

8 10 12 14 16 18 20 22 24
حالت 1

حالت 3

Q  KP n

آن  Qدبلی نشلت P ،فشلار آب درون لولله و K

که در
ضریب نشت میباشلد .مقلدار تلوان  nدر فضلای آزاد 5/2
است ،در رالیکه در شبکههای آبرسلانی بله عللت ملدفون
بودن لولهها تا  4/2تغییر میکنلد .بلا توجله بله اینکله در
شبکه مورد مطالعه جنس لولههلای کلار شلده پللیاتلیلن،

متوسط فشار (متر)

100

100

4

متوسط فشار (متر)

120
100
80
60
40
20
0
2

45

حالت 2

6

4

2

0

حالت 3

شكل ( :)21نمودار فشار در گره  91روستاي قاسم آباد در سه حالت

تعداد اتفا در سال  4266به میزان  322مورد و بیشتر از
نوم ترك و رردبر از مح پیوند میباشد .لذا با اسلتفاده از
نمودار تئوری  FAVARDکله معروفتلرین روش محاسلبه
مقدار توان  nاست ،عدد  4/45پیشلنهاد ملیشلود (وزارت
نیرو .)4268
بللرای تعیللین میللزان نشللت از روش بللاالنس سللاالنه
استفاده رردید .در این روش با برآورد پارامترهلای موجلود
در جدول باالنس مقدار تولید  ،312843مصلرف 486132
و ک نشت شلبکه  438865متلر مکعلب در سلال 4266
محاسبه رردید .با توجه به النوی نوسانات ساعتی مصلرف
و فشار شبکه در سه راللت ملورد تحقیلق ،مشلخص شلد
انجام طر مدیریت هوشمند فشار در شبکه مذکور سلبب
کللاهش  35/11درصللد نشللت آب و صللرفهجللویی سللالیانه
 38262مترمکعب آب میرردد که در شلک ( )42نملودار
آن مشاهده میرردد.
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وضعيت دبي نشت آب شبكه در سه حالت
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شكل ( :)29نمودار دبي نشت آب شبكه در سه حالت

نتیجهگیري
به طور خالصه نتایج زیر در این پژوهش بدست آمد:
وجود فشار اضافی در شبکههای آبرسانی باعث افزایش
میزان مصرف ،نشت و تعداد روادو میشود.
از روشهای مختلف کلاهش فشلار اضلافی در شلبکه،
مدیریت فشار با استفاده از شلیرهای تنظلیم فشلار بسلیار
سودمند ،کمهزینه و تأثیر بسزایی در کنترل میلزان فشلار
اضافی و نشت آب در شبکه دارد.
طبق این تحقیق ،اسلتفاده از شلیرهای تنظلیم زملانی
فشار و اجرای طر مدیریت هوشمند فشار ،بطور میلاننین
سبب کاهش  41/32درصد میاننین فشار شلبکه و 35/11
درصد میزان نشت میرردد.
اجرای طر مدیریت هوشمند فشلار ،سلبب ملیشلود
توزیع فشار در ساعات مختلف شبانهروز از یکنواختی نسبتاً
مطلوبی برخوردار رردد.
با توجه بله ارتبلاط مسلتقیم تعلداد رلوادو بلا فشلار
موجود در شبکه ،اجلرای ایلن روش کلاهش فشلار شلبکه
باعث کمشدن تعداد شکستنیها در لولهها و انشلعابات بله
میزان قاب توجهی میشود.
نللرمافللزار  ، WaterGEMSدر مللدلسللازی و تحلیلل
هیدرولیکی شبکههای آبرسانی و همچنین ترکیبشدن بلا

نللرمافزارهللای  AutoCAD ،ArcGISو  Excelاز قابلیللت
بسیار خوبی برخوردار است.
پیشللنهاد مللیشللود ،در تحقیقللات آتللی از ابزارهللای
قدرتمند و نوین بهینهسازی برای کمینهسازی فشار اضافی
در ررههای شبکه و میزان بازشدری شیرهای تنظیم فشلار
و همچنین مکان بهینه نصب شیرهای فشارشکن اسلتفاده
رردد.
همچنللین از ابزارهللای دینللر موجللود در نللرمافللزار
 WaterGEMSماننللد شللیر کنتللرل جریللان ( ،)FCVشللیر
ننهدارنللده فشللار ( ،)PSVتانللک و مخللزن ذخیللره بللرای
مدیریت فشار استفاده شود و نتایج مقایسه رردد.
میزان النوی مصرف و نوسانات ساعتی برای رروههلای
جمعیتی مختلف تعیین رردد و ضرایب مربوط به هر رروه
جمعیتی بعنوان مرجع برای مطالعات محللی آتلی ارائله و
استفاده شود.
سپاسگزاري
در پایان وظیفه و تکلیف خود میدانم که از همکاری و
همفکللری صللادقانه مللدیران و کارشناسللان شللرکت آب و
فاضللالب روسللتایی خراسللان جنللوبی صللمیمانه تشللکر و
قدردانی نمایم.

45

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب
2931 سال چهارم • شماره سیزدهم • پاییز

منابع
 دومین همایش ملی. در مدیریت هیدرولیکی شبکههای توزیع آب شهریWaterGEMS  وGIS  کاربرد تلفیقی.4266 .م.  آجری.4
482-422 .آب و فاضالب با رویکرد بهرهبرداری
452-428 . تهران. انتشارات دانشناه تهران. چاپ دهم. آبرسانی شهری.4256 .ت. منزوی م.3
 نشریه شلماره. دستورالعم شناخت و نحوه مطالعه عوام موثر در آب بحساب نیامده و راهکارهای کاهش آن.4268 . وزارت نیرو.2
335-486  و35-42 . وزارت نیرو. الف256
4. Araujo L.S., H.M. Ramos and S.T. Coelho. 2006. Pressure Control for Leakage Minimisation in Water
Distribution Systems Management. Water Resources Management (2006) 20: 133–149.
5. Cheung1, P.B., J.E. Van Zyl2, L.F.R. Reis. 2005. Extension of EPANET for Pressure Driven Demand
Modeling in Water Distribution System. Water Resources Management 2005.
6. James Richard Newbold. 2009. Comparison and Simulation of a Water Distribution Network in EPANET
and a New Generic Graph Trace Analysis Based Model. Thesis submitted to the faculty of the Virginia
Polytechnic Institute and State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of
Master of Science in Environmental Engineering.
7. Tabesh M. and S. Hoomehr. 2007. Consumption management in water distribution systems by optimizing
pressure reducing valves’ settings using genetic algorithm. Centre of Excellence for Engineering and
Management of Infrastructures,Faculty of Civil Engineering,University of Tehran. PO Box 11155-4563.
Tehran.

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب
2931  پاییز  شماره سیزدهمسال چهارم

44

Intelligent management of pressure and leakage reduction in water supply
network by WaterGEMS; Case study: integrated water supply in South
Khorasan Duhsaran
Mehdi Jahangeer 1, Gholam Abbas Barani 2, Alireza Jahangeer 3

Abstract
Water supply networks as a hydraulic transmission and distribution system has been always the focus
of researchers. Water transmission in networks is due to energy difference (pressure head). However,
the added pressure in networks causes undesirable leakage, which is directly related to the pressure.
Leakage always ends in lack of water resources and exerts pumping, treatment and water transfer costs
on producers and this amount of water exits the consumption cycle. In this study one of water supply
networks of South-Khorasan Rural Water and Wastewater Company is selected. The purpose of
research is pressure and leakage control, so a conventional demand-based approach (DDSM) is
chosen, since in this method the demand is fixed in the nodes. This model was hydraulically analyzed
using WaterGEMS. So PRV-valves are installed in critical points and are time-adjusted in order to
provide standard pressure in all network nodes. Then the effect of intelligent pressure-management on
network is evaluated. Then its influence on leakage control was investigated. Results showed that
intelligent pressure-control by valves is a suitable method for optimal management of water
consumption and causes significant reduction in network leakage, so that with 14.23 percent decrease
in average pressure, the amount of 26585 cubic meters water saved (15.75 percent) and 27.44 percent
of leakage decreased.
Keyword: hydraulic analysis demand-based approach, WaterGEMS, PRV-Vales, intelligent
pressure-management, Water Leakage.
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