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 خالصه
نشت، سهم قابل توجهي از آب بدون درآمد در شبكه هاي توزيع را به خود اختصاص مي دهد. با اندازه گيري پارامترهاي جريان، تغييرات مقادير 
حداقل جريان شبانه، مصرف، جريان ورودي، آب بدون درآمد و شاخص هاي عملكرد نشت با تغييرات فشار برآورد مي گردد. روش تامين فشار 

آب شبكه توزيع آب شرب شهر بندر گناوه ، پمپاژ مستقيم به شبكه مي باشد . به منظور كاهش فشار در نقاط پست شبكه توزيع  با نصب دو  دستگاه 
شير فشار شكن در موقعيت هاي  مناسب فشار به حداقل استاندارد كاهش يافت.  

 
كلمات كليدي:  شبكه توزيع آب، آب بدون درآمد ، مديريت فشار شبكه، شهر بندر گناوه   

 
 

. مقدمه 1
 

نشت، سهم قابل توجهي از آب بدون درآمد در شبكه هاي توزيع را به خود اختصاص مي دهد. بسياري از شبكه هاي آبرساني شهرهاي كشور 
با مشكل نشت آب مواجه هستند. با توجه به محدوديت جدي در منابع آب شرب، اقدام در جهت كاهش نشت در شبكه هاي آبرساني بسيار با اهميت 

مي باشد. عليرغم اهميت موضوع نشت در شبكه هاي آبرساني، مطالعات انجام شده در اين مورد و علي الخصوص مطالعاتي كه منجر به نتايج ميداني شده 
كافي نبوده و بررسي هاي بيشتري در اين زمينه موردنياز است. با اندازه گيري پارامترهاي جريان، تغييرات مقادير حداقل جريان شبانه، مصرف، جريان 

ورودي، آب بدون درآمد و شاخص هاي عملكرد نشت با تغييرات فشار برآورد مي گردد. 
 
 

. لزوم اجراي طرح هاي مديريت فشار  2
 
 

الف . كاهش نشت 
 

كاهش نشت موضوعي است كه ذهن اغلب مهندسين بهره بردار و مديران آب در جهان را مشغول كرده است. مديريت فشار مثل بقيه 
روش هاي كاهش نشت يك ابزار است كه بايد به عنوان روش تركيبي با ديگر روش ها و تكنولوژي ها به كار برده شود. تحقيقات و مطالعات اخير نشان 
داده است كه حجم يا مقدار نشت و تعداد نشت به مقدار زيادي توسط كاهش و متعادل كردن فشار در يك سيستم توزيع كاهش داده مي شود. بديهي 
است كه همه سيستم ها نمي توانند كاهش فشار را تحمل كنند و در واقع بسياري از سيستم ها از كمبود فشار صدمه مي بينند با اين وجود هنوز بسياري از 

 بهره برداران وجود دارند كه با فشارهاي بيش از مقدار موردنياز كار مي كنند كه مي توانند از يك طرح مديريت فشار به خوبي بهره  ببرند.  
 
 

 



ب .كاهش مصرف 
 

كاهش فشار موجب كاهش مصارف مرتبط با فشار (درصورت استفاده از فشار مستقيم) و در نتيجه بازيابي و ذخيره منابع مي شود. لذا كاهش 
فشار مي تواند يك راه حل موثر براي كنترل مصارف ناخواسته باشد. در واقع زماني كه شير آب باز است مقدار كمتري آب در فشار پايين مصرف 

خواهد شد. بهره برداران با سيستم تغذيه مستقيم بايستي انواع مصرف بوسيله مصرف كنندگان خانگي و صنايع تجاري را به دقت تحليل كنند، زيرا بسياري 
. ]1[از مصارف حجمي است و به جز مواقع آبگيري بوسيله كاهش فشار تحت تاثير قرار نخواهند گرفت

 
 

ج . كاهش حوادث 
 

تعداد حوادث و ميزان نشت از شبكه هاي توزيع آب ارتباط مستقيم با مقدار فشار آب در شبكه دارد.  به همين دليل اندازه گيري و كنترل 
فشار هيدروليكي موجود در شبكه هاي توزيع آب شهري مي تواند فاكتور مؤثري در سنجش وضعيت شبكه توزيع و كاهش نشت و حوادث آن باشد. 
معموالً عدم زون بندي شبكه، پمپاژ مستقيم آب به داخل شبكه، عدم اعمال مديريت فشار و عدم وجود زون بندي فشار باعث بروز فشارهاي غيرمجاز 

مي گردد كه خود منجر به افزايش و تعدد تركيدگي ها (حوادث) و خرابي ها و خسارات ناشي از آن مي شود.  نوسانات فشار آب و وجود فشارهاي زيادتر 
از فشار كار كنتور در شبكه توزيع آب از عواملي است كه موجب تغيير دقت كنتور از محدوده استاندارد مؤثر مي شود و حتي منجر به خرد شدن 

.  ]1[چرخ دنده ها و خارج شدن دنده ها و خارج شدن آنها از محل خود نيز مي گردد
 
 

 د . عدم پرداخت آب بهاء
بعضي از كارفرمايان با مشكل عدم پرداخت آب بها مواجه مي شوند كه حل كردن آن با توجه به فشار سياسي ـ اجتماعي مشكل است. لذا 

مجبورند مصرف كننده را تغذيه كنند، حتي اگر پولي پرداخت نكند. در چنين شرايطي مديريت فشار به منظور كاهش مصرف و در عين حال حفظ يك 
. ]1[حداقل ميزان تغذيه بيشترين اهميت را در جهت بهينه كردن افت ها و حفظ منابع دارا است

 
 

 ه . توزيع كارآمد آب
بسياري از سيستم هاي توزيع آب جهت تامين آب برخي مصرف كنندگان مشكل دارند در حاليكه برخي ديگر از تغذيه ثابت آب بهره 

مي برند. دليل اين موضوع ممكن است زيربناي كهنه، طراحي بد، محدوديت هاي جغرافيايي و يا توزيع جمعيتي باشد. 
مديريت فشار فقط از روش هاي كاهش فشار استفاده نمي كند، بلكه تكنيك هاي ثابت نگه داشتن فشار، تقويت كننده ها يا كنترل جريان نيز 

. ]1[مي توانند تضمين كنند كه سيستم، منابع را بطور يكنواخت تر توزيع كند تا نياز اكثريت مصرف كنندگان را فراهم نمايد
 

 
 و . ايجاد سرويس ثابت و ذخيره مطمئن براي مشتركين

تغييرات مداوم و زياد فشار، براي مشتركين اين تصور را پيش مي آورد كه شبكه به صورت ضعيفي مديريت فشار مي شود. همچنين فشار 
زياد غيرضروري، انتظارات مشتركين را افزايش داده و مفهوم مصرف مكفي و بهينه را خدشه دار مي سازد.  

مديريت فشار، ميزان فشار موردنياز براي رسيدن آب مورد تقاضاي مشتركين را در محدوده فشارهاي مجاز حداقل و حداكثر، محدود 
ساخته و اثرات زيانبار فشار كم (تامين آب كمتر از ميزان تقاضا و يا حتي قطع آب) و فشار زياد (عامل ايجاد مصرف ناخواسته و حوادث براي شبكه) را 

خنثي مي سازد. لذا پياده سازي طرح هاي مديريت فشار، بهره برداران را كمك مي كند كه مخازن ذخيره در سطح واقعي براي پاسخگويي نيازها باقي 
.  ]1[بمانند

 
 
 



 ز. كاهش اثرات هيدروليكي
تغييرات سريع در شرايط سيستم موجب پديد آمدن اثرات هيدروليكي، امواج ناگهاني و گذرا و ضربه در سيستم مي شوند. متاسفانه اغلب 

سيستم ها تحت شرايطي هستند كه اپراتور بطور سريع شير را مي بندد يا باز مي كند. شايد يك شير آتش نشاني به طور سريع در يك مورد اضطراري 
استفاده شود و يا يك مصرف كننده بزرگ ناگهان برداشت آب را متوقف كند. بدون شير كنترل در سيستم، امواج ناپايدار اجازه مي يابند در سيستم 

حركت كنند و به هر نقطه ضعيفي از شبكه آسيب رسانند. در حاليكه شيرهاي كاهش فشار و شيرهاي حبس امواج بزرگ، ابزاري براي اين نوع 
. ]1[موقعيت ها هستند

 
 

 ح . كاهش نارضايتي مشتركين
طرح هاي مديريت فشار براي كاهش فشار طراحي نشده اند بلكه همچنين يك تغذيه ثابت هم براي فشار و هم حجم آب فراهم مي كنند. 

برخي از  مشتركين زمان هايي از روز را به علت افت هد باال در سيستم با فشار پايين تجربه مي كنند و برخي ديگر از فشار باال شاكي هستند و از صدمه به 
. ]1[تجهيزاتشان نگرانند

 
 

 . هدف از مطالعه  2
 

در سال هاي اخير موضوع آب و ذخيره انرژي اهميت فزاينده اي براي بهره برداران تاسيسات آبي پيدا كرده است. سياست گزاران و همچنين 
مديران بهره بردار دريافته اند كه كاهش نشت سيستم آب و مصارف ناخواسته از نقطه نظرات زيست محيطي، سياسي و اقتصادي حائز اهميت است. 

 درصد كاهش يابد. به 18 درصد كنوني به ميزان 30 بايد از 1400طبق معيارهاي كارشناسي ميزان آب هاي بدون درآمد كشور تا افق سال 
همين منظور بايد روي تدوين برنامه جامع و علمي، ايجاد ساختار اجرايي مناسب با استفاده از تجربيات مغتنم بدست آمده تاكيد گردد. انجام اقدامات 
كاهش آب بدون درآمد به عنوان پروژه هاي زمانبندي شده در سطح شركت هاي آب و فاضالب، پيگيري، پشتيباني، جمع بندي و ارائه نتايج در قالب 

طرح ملي آب بدون درآمد، توسط شركت مهندسي آب و فاضالب كشور مي تواند به عنوان شاخص روشن مديريت آب شهري ضمن كمك به تحقق 
 و GISاهداف شركت ها، امكان ارزيابي ميزان موفقيت برنامه ها را فراهم آورد. از جمله اقدامات محوري و ضروري در اين زمينه پياده سازي سيستم 

استفاده از دانش كامپيوتري روز دنيا جهت كاهش آب بدون درآمد مي باشد.  
مطالعات آب بدون درآمد در طول ده سال اخير در كشور ايران به تدريج مورد استفاده قرار گرفته و درحال حاضر در پايلوت هاي متعدد 

درحال اجراست. اقدامات مديريت نشت در ايران به صورت عمومي به كنترل نشت غيرفعال محدود مي شود (به عوان مثال تعمير نشتي هايي كه توسط 
 عموم مردم مشاهده و گزارش مي شود، رسيدگي به اتالف آب و ...) .

در حقيقت بعد از كار گذاشتن لوله هاي شبكه، در ميان تمام عواملي كه بر ميزان نشت تاثير مي گذارند تنها مديريت فشار لوله هاست كه قابل 
كنترل بوده و از اين لحاظ كاهش ميزان فشار راه حلي عملي، مؤثر و كم هزينه در جهت كنترل ميزان نشت به تنهايي يا بصورت تركيبي به همراه ساير 

روش ها همانند تلفيق سيستم اطالعات جغرافيايي و مدل هاي هيدروليكي مي باشد.  
همانگونه كه اشاره شد اين كاهش فشار بايد همراه با قيد تامين فشار موردنياز در گره هاي مصرف صورت پذيرد تا ميزان تقاضاي مصرف در 

تمامي زمان ها برآورده گردد. حالت ايده آل زماني اتفاق مي افتد كه ميزان فشار در تمامي گره ها به حدي باشد كه دقيقاً مقدار تقاضا در گره مصرف را 
برآورده نمايد. به اين حالت پروفيل فشار بهينه يا سطح فشار هدف گفته مي شود. بايد توجه داشت كه در يك شبكه تنها تعداد محدودي از گره ها به 

سطح فشار هدف خود دست مي يابند در حاليكه در بقيه گره ها فشار بيشتر از آن خواهد بود. با توجه به افزايش پيچيدگي شبكه هاي آبرساني، دستيابي به 
فشار هدف مشكل تر و عالوه بر آن ميانگين اضافه فشار در گره ها نيز افزايش مي يابد. با اعمال صحيح يك طرح مناسب مديريت فشار به راحتي و با 

. ]1[هزينه كم مي توان از اينگونه مشكالت ممانعت بعمل آورد. 
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 مي باشد . نكته قابل توجه 25/11 متر و 5/0شهر بندر گناوه و روستاهاي همجوار آن در مجاورت خليج فارس داراي حداقل و حداكثر رقوم 

اينكه هر دو رقوم حداقل و حداكثر در انتهاي شبكه و در روستاي مال قائد اتفاق مي افتد كه بر اين اساس كنترل فشار در شبكه را تحت تاثير قرار خواهد 
داد .روش تامين فشار آب شبكه توزيع آب شرب شهر بندر گناوه ، پمپاژ مستقيم به شبكه مي باشد . مخازن ذخيره و ايستگاه پمپاژ شهر بندر گناوه در 

 متر در ورودي شهر واقع شده كه به منظور تامين فشار مورد نياز شبكه توزيع ، آب را پس از ذخيره در مخازن (موجود و پيشنهادي) به شبكه 5/3رقوم 
توزيع پمپاژ مي نمايد.با توجه به اينكه ايستگاه پمپاژ و مخازن ذخيره از برخي نقاط دوردست شبكه توزيع پايينتر مي باشد ، پمپهاي ايستگاه پمپاژ بايستي 
به گونه اي طراحي گردند كه عالوه بر جبران افت مسير ، حداقل فشار مورد نياز شبكه را در نقاط مصرف تامين نمايند . همچنين لوله هاي شبكه توزيع 

نيز بايستي به گونه اي طراحي گردد كه افت فشار در طول مسير انتقال آب به نواحي دور دست را به حداقل برساند .  
  به گونه ]Water Gems ]2 با نرم افزاربنابراين با عنايت به كليه موارد فوق ، طراحي هيدروليكي شبكه توزيع آب شرب شهر بندر گناوه 

اي انجام يافته كه عالوه بر تامين حداقل فشار مورد نياز در كليه نقاط (با توجه به مطالعات شهرسازي و حداكثر طبقات واحدهاو همچنين رعايت 
 متر) و حداقل فشار 14 متر (تفاوت فشار 30 متر ، حداقل فشار در شهر گناوه 44استانداردهاي تامين فشار) ، حداكثر فشار در محل ورودي شهر معادل 

 متر) مي باشد. لذا با توجه به ايجاد حداكثر فشار در ابتداي شبكه ، امكان كنترل فشار شبكه همانند 24 متر (تفاوت فشار 20در روستاي مال قائد معادل 
شبكه هاي ثقلي نبوده و ايجاد حداكثر فشار در برخي نقاط بديهي مي باشد . همچنين در صورتيكه با نصب شير فشارشكن ، فشار شبكه در برخي نقاط 
داخلي شبكه كاهش يابد ، فشار نقاط دوردست شبكه نيز متاثر از اين امر شده و به زير حد استاندارد كاهش مي يابد . لذا فارغ از نصب شيرآالت فشار 

 متر مي باشد كه فشار مناسب و متعادلي براي شبكه مي باشد. 35 تا 30شكن در شبكه توزيع ، فشار اكثر نقاط شبكه توزيع آب شرب شهر بندر گناوه بين 
به منظور كاهش فشار نقاط پست شبكه توزيع از بلوار پاسداران تا مجاورت خليج فارس مي توان با نصب يك دستگاه شير فشار شكن بر روي خط لوله 

 27 ميليمتر خيابان پاسداران) و تنظيم فشار خروجي شير بر روي 400 ميليمتر تقاطع خيابان بسيج مستضعفين و خيابان پاسداران (بعد از انشعاب لوله 350
 متر (حداقل 26 متر در حالت حداكثر مصرف ساعتي) ، فشار نواحي پايين دست خيابان پاسداران تا حد 10متر (كاهش فشار خروجي شير به ميزان حدود 

) نشان داده شده است . 1) پالن جانمايي محل نصب شير فشارشكن شماره (1. در شكل شماره (]3[فشار استاندارد شبكه ) كاهش مي 
 

 
) 1-  پالن جانمايي محل نصب شير فشارشكن شماره (1شكل 

 



همچنين به منظور كاهش فشار نقاط پست شبكه توزيع در شرق شهر (حدفاصل جاده برازجان ، خيابان انقالب ، خيابان بسيج مستضعفين ، 
 ميليمتر پيشنهادي 800 ميليمتر پيشنهادي كه از لوله 400بلوار جانبازان و رودخانه بالل) مي توان با نصب يك دستگاه شير فشار شكن بر روي خط لوله 

 متر در حالت حداكثر مصرف 5 متر (كاهش فشار خروجي شير به ميزان حدود 35در ورودي شهر منشعب مي گردد و تنظيم فشار خروجي شير بر روي 
 متر (حداقل فشار استاندارد شبكه ) كاهش مي يابد. البته در نقاط ديگري نيز مي توان شير 26ساعتي) ، فشار نواحي پايين دست خيابان پاسداران تا حد 

) 2فشار شكن نصب نمود ، ليكن حوزه تاثير آنها در شبكه ناچيز بوده و به لحاظ مسائل بهره برداري و نكهداري ، توصيه نمي گردد . درشكل شماره (
) نشان داده شده است . 2پالن جانمايي محل نصب شير فشارشكن شماره (

 26-30) نيز مشاهده مي گردد، طيف فشار شبكه به حداقل استاندارد نزديكتر شده ، به طوريكه فشار نقاط 1همانطور كه در جدول شماره (
 درصد شبكه بعد از نصب شيرهاي فشار شكن افزايش يافته و در عوض، فشارهاي باالي شبكه كاهش چشمگيري 7/40 درصد شبكه به 22/11متر از 

) نيز توزيع فشار شبكه توزيع آب شرب شهر بندر گناوه در قبل و بعد از نصب شيرآالت فشارشكن نشان داده شده 3) و (2داشته است. دراشكال شماره (
است. 

 
- وضعيت فشار در حالت حداكثر مصرف ساعتي ، قبل و بعد از نصب شيرآالت فشارشكن 1جدول 

 فشار (قبل از نصب شيرآالت فشار شكن) فشار (قبل از نصب شيرآالت فشار شكن)
 حدود فشار

 (متر)
 درصد گره تعداد  گره

 حدود فشار
 (متر)

 درصد گره تعداد  گره

22-20 8 25/0  22-20 27 84/0  

26-22 98 09/3  26-22 137 3/4  

30-26 356 22/11  30-26 1290 7/40  

34-30 1447 6/45  34-30 1311 3/41  

38-34 1216 32/38  38-34 381 0/12  

42-38 45 42/1  42-38 25 8/0  

44-42 3 09/0  44-42 2 06/0  

 100 3173 كل 100 3173 كل

 
 

 
- توزيع فشار شبكه توزيع آب شرب بندر گناوه در قبل و بعد از نصب شيرآالت فشارشكن (درصد) 2شكل 



 
 

- توزيع تجمعي فشار شبكه توزيع آب شرب گناوه در قبل و بعد از نصب شيرآالت فشارشكن (درصد) 3شكل 

 نتيجهگيري. 4
مقدار جريان آب در لوله متناسب با فشار آن است . فشارهاي باال مقدار جريان افزايش داده و لذا تلفات آب ناشي از نشت زياد  مي شود .  

اجتناب از فشارهاي زياد در سيستم توزيع اثر مشخصي بر مقدار آبي كه از طريق نشت در لوله ها و اتصاالت تلف مي شود و يا آبي كه به مصرف مي 
 درصد فشار با شيرهاي فشار شكن در نقاط پست طرح اصالح شبكه توزيع آب شهر بندر گناوه  كاهش پيدا نمود. با كاهش فشار 30رسد، دارد. حدود 

. ]4[عالوه  بر كاهش تلفات فشارهاي هاي ناشي از پديده ضربه قوچ و بروز صدا در لوله ها كه در نتيجه موجب افزايش عمر لوله ها و اتصاالت مي شود
 

.قدرداني 5
 

از مديريت محترم شركت مهندسين مشاور زايندآب و مديريت محترم شركت آب و فاضالب بوشهر كمال تشكر و قدرداني را دارم. 
 

 

.مراجع 6
 اطالعات جغرافيايي سيستم  و (WaterGEMS)مدل هيدروليكي تلفيق با آب توزيع هاي شبكه فشار بر مبتني مديريت ")، 1387.  ضيا الدين، ا.، (1

(GIS) ،" .پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه صنعتي شريف، تهران 

2.http://www.haestad/WaterGEMS V8i User's Guide 

جمهور  رييس راهبردي نظارت و برنامه ريزي ، معاونت"   آبرساني شهريمباني و ضوابط طراحي طرحهاي ")، 1371 ، (117-3.  نشريه شماره 3

 نظارت و برنامه ريزي  ،معاونت"   نشت يابي و جلوگيري از تلفات آب در تاسيسات آبرساني شهريراهنماي ")، 1380 ، (241.  نشريه شماره 4
جمهور  رييس راهبردي

 .تهران دانشگاه انتشارات ،"شهري آبرساني "  ،)1383(، .ت .م منزوي،. 5
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