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 ((  بررسي عوامل موثر بر طراحي شبكه هاي آبرساني ))

 مژگان فرزين

 كارشناس بخش معاونت مهندسي وتوسعه ، شركت آب وفاضالب گيالن

 مقدمه:

     امروزه ، مشتريان عمومي آب بر اين باورند كه وقتي شيرهاي آب را باز مي كنند آب سالم با فشار مناسب توسط 
 يك سيستم توزيع آب در اختيارشان قرار خواهد گرفت.

اما در طول تاريخ بشر اين تسهيل ( امكان استفاده سريع از آب سالم ) در دسترس نبوده است. مدت زيادي طول كشيد 
تا پيشرفت هاي زيادي به تدريج در علم وتكنولوژي انجام گرفت تا سيستم هاي جديد توزيع آب به شكل قابل اطمينان 

 ]1و ارزان همانگونه كه امروز هست، به وجود آيد ودر اختيار مردم قرارگيرد. [

  تاريخچه و تكامل آب شناسي

شناسي مربوط به سومريها و مصريها در منطقه خاورميانه  تا جايي كه تاريخ نشان مي دهد اولين تجارب آب         
 سال قبل از ميالد مسيح مي رسد در همين زمان 4000به  نيل رودخانه روي سد سازي است بطوري كه قدمت
 و فالسفه  سال بعد ازميالد مسيح1400بدو تاريخ تا حدود  نيز وجود داشته است. از چين فعاليتهاي مشابهي در

مورد سيكل هيدرولوژي انديشه هاي گوناگوني  و پلني در ارسطو ، افالطون مختلفي از جمله هومر طالس ، دانشمندان
  .هيدرولوژي جاي خود را به مشاهدات علمي دادند ارائه كرده اند و كم كم مفاهيم فلسفي

 

  تاريخچه آبرساني

    در گذشته انسان ها مجبور بودند آب مورد نياز خود را از منبع توليد آن تا نقطه مصرف حمل كنند. اين تالش 
مضاعف براي حمل وانتقال آب باعث مي گرديد تا فقط آب به ميزان حداقل براي خوردن و شست وشو در دسترس 

باشد. مقدار آبي كه ما امروز براي دوش گرفتن، فالش تانك توالت ها، مقابله با آتش سوزي و آبياري استفاده مي كنيم، 
 ]1هرگز به صورت دستي  قابل انتقال نبود. [

    از جريان رودخانه، بشر اين قانون طبيعي را آموخت كه آب مي تواند خود بخود از بلندي به گودي روان گردد. در 
جاهايي كه آب در گودي قرار داشت بشر به پيروي از طبيعت و با كندن شيارهاي رو بازي در زمين شيب الزم را براي 

برقرار كردن جريان آب ايجاد نمود (كانال هاي آبياري) . اين فكر را انسان پس از هزاران سال گسترش داد و براي 
برداشت از آب هاي بسيار گود به جاي شيار رو باز ،كوره ها و آبراهه هاي زيرزميني براي جريان يافتن آب به وجود 

 ]3آورد ( قنات يا كاريز ). [
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اولين ملتها به تقليد از طبيعت با استفاده از كندن زمين به صورت كانال شروع به آبرساني نمودند. قنات يا كاريز از       
شيوه هاي بسيار قديمي در آبرساني است كه هنوز در ايران مورد استفاده است. چيني ها، بابلي ها، هندي ها، ايرانيان و 

 ]3 [مصريان از جمله قديمي ترين ملت ها در زمينه استفاده از شبكه آبرساني هستند.

 آبرساني در ايران : به جزء باريكه جنوبي درياي مازندران ، ايران هميشه كم آب و يا بي آب بوده است و ايرانيان    
قديم براي برداشت آب از سفره هاي زيرزميني يا كندن چاه و با كمك دلو آب مي كشيدند كه به آنها زمين هاي 

دوالب مي گفتند . 

از چاه مادر به زمين روان مي كردند . آب را با كندن قناب (كاريز) با كمترين شيب الزم      

 .ناميده مي شودايرانيان در قنات سازي به اندازه اي پيشرفت كردند كه امروز قنات سازي سبك ملي آبياري ايرانيان 
]3[ 

آبرساني شهري    

مشكالت آبرساني ناشي از جمعيت روزافزون شهرها ، پيشرفت صنايع ، كمبود آب ، مهاجرت مردم (از روستا به 
شهرهاي كوچك و از شهرهاي كوچك به بزرگ) زندگي مدرن و توجه به بهداشت همگاني ، وجود صنايع مادر چون 

ذوب آهن و پتروشيمي است كه مشكالت آبرساني را چند برابر مي كند . 

 نفر را تحت پوشش قرار مي داد 2000  شبكه لوله كشي داخلي آب در گذشته بسيار اندك بود. ساختمان هايي كه تا 
به طور نمونه يك حمام نداشت . فاضالب خام و تصفيه نشده ، اغلب به طور مستقيم به خيابان ها و جوي هاي كنار 
آن ها مي ريخت. پساب هاي تصفيه نشده صنعتي مستقيماً وارد درياچه ها و رودخانه هايي مي گرديد كه بسياري از  

آن ها منابع آب آشاميدني بودند. تالش ها براي تصفيه كردن آب مرتباً كاهش مي يافت و اصالً معدود شهري  مي شد 
 ]2يافت كه تصفيه فاضالب را انجام دهد. [

    بدين ترتيب، بيماريهايي كه از طريق آب منتقل مي گرديد ، بسيار شايع شد. هر سال بيماري تيفوئيد در آمريكا از 
بود). اسهال خوني و اسهال، 1912 نفر را مي گرفت ( از جمله آن ها ، مرگ ويلبر رايت در سال 25 نفر جان 100000هر

شايع ترين بيماريهايي كه از طريق آب منتقل مي شوند، سومين عامل مرگ و مير در كشورها محسوب مي شدند. 
 ]2شيوع  وبا  يك تهديد دائمي بود. [

در نهايت اين چالش هاي كمي وكيفي ( بررسي در اين خصوص كه بتوان آب كافي را در هر كجا كه مورد نياز است، 
تامين نمود و همچنين از سالم بودن آب قبل و بعد از استفاده ،اطمينان حاصل شود.) به مهندسان عمران كشور واگذار 

 ]2گرديد. نتايج تالش آن ها بسيار واضح وآشكار بود. [
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حذف كامل بيماري هاي مهلكي كه از طريق آب منتقل مي شدند. نه تنها در كشور آمريكا بلكه در كليه  -
 كشور هاي پيشرفته.

وجود سيستمهاي توزيع آب كه عمل پمپاژ را از يك منبع ذخيره مطمئن وسالم به داخل خانه ها، آپارتمان ها،  -
شركت ها، مراكز تجاري وكارخانه ها انجام مي دهد. و پرداختن به نيازهاي آبي ميليون ها نفر از مردم جوامع 

 و شهرهاي جديد (سريع توسعه يافته).

روي همرفته ، آنچه كه مهندسان قرن بيستم براي بهبود بخشيدن به تامين آب انجام دادند، تغييرات بسيار مثبت 
وشگفت آوري را در سالمت عمومي ، ارتقاء سطح زندگي و همچنين توسعه بخش كشاورزي وشهري ايجاد نمود. 

]2[ 

تاسيسات آبرساني : سامانه ها و 

 سامانه ها وتاسيسات اصلي آبرساني به شرح ذيل مي باشد.

 آن ها .تاسيسات مربوط به برداشت آب از ) و رودخانه ها يا درياچه ها سدها ،چاه ، چشمه ها ، آبگيرها ( -1

       تاسيسات تصفيه آب شامل استخرهاي ته نشيني ، صافي ها ، دستگاههاي هوا رساني و تصفيه خانه ها -2
گند زدايي آب . 

  . منبع هاي بلندو ذخيره آب و ايجاد فشار در شبكه ، نظير منبع هاي هم سطح زمين مخازن-3

و قطعه هاي اتصالي از ي قطع و وصل وكنترلي  لوله هاي اصلي و فرعي ، شيرها ،آب و توزيع  انتقال خطوط -4
قبيل زانويي ها و سه راهي ها . 

 . گانمصرف كنندهاي -بخش هاي مربوط به انشعاب 5
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 تعريف يك شبكه آب رساني

وسيع از است  مجموعه اي مي باشد وپمپها و شيرها، لوله ها،  مخازنآبرساني شاملشبكه تشكيل دهنده اجزاي اصلي 
يك سري لوله كه به وسيله اتصاالتي نظير سه راهي،زانويي،تبديل و... به هم متصل مي شوند،به طوري كه با ورود آب 

قابل برداشت باشد. ، آب از يك نقطه،از نقاط ديگر 

در طراحي شبكه هاي آبرساني كه سهم عمده اي از سامانه هاي آبي را به خود اختصاص داده  ، بايد كليه ضوابط و 
معيارهاي فني به صورت صحيح و بادقت بسيار مورد استفاده قرار گيرند. چرا كه هرگونه اشتباهي در طراحي اوليه منجر 

 به صرف هزينه هاي هنگفت پس از اجرا  خواهد بود.

 
   طراحي يك شبكه آبرساني مستلزم انتخاب قطر مناسب جهت هر يك از لوله هاي شبكه است.اين انتخاب بايد به 

گونه اي باشد كه كليه پارامتر هاي مهم شبكه از قبيل فشار،سرعت و ... در محدوده مشخص برآورده گردند. 

به طور كلي در محاسبات مربوط به حلقه هاي يك شبكه آبرساني دو تيپ مختلف از معادالت مورد استفاده قرار      
مي گيرند. 

 معادالت پيوستگي جريان-  1

Q= V.A=V. π .d²/4                                                                                 

 قطر لوله مي باشد.d  سرعت و  V  دبي جريان ،   Qمقدار
معادالت انرژي  - 2

𝑃𝑃
𝛾𝛾

+ 𝑉𝑉2

2𝑔𝑔
+ 𝑍𝑍 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶                                                                                                              

𝑃𝑃در رابطه فوق 
𝛾𝛾

𝑉𝑉2  انرژي پتانسيل يا فشاري  و   

2𝑔𝑔
  انرژي ارتفاعي سيال        𝑍𝑍  انرژي سينيتيك يا جنبشي  و      

 مي باشد .

اساس معادالت پيوستگي جريان بر اين اصل استوار است كه دبي ورودي يك گره بايد با دبي خروجي از آن برابر      
باشد.اساس معادالت انرژي نيز بر اين اصل استوار است كه جمع جبري افت فشار هاي خالص نظير ارتفاع براي هر 

حلقه از شبكه بايد برابر صفر باشد. 
با توجه به توضيحات فوق مي توان نتيجه گرفت كه: 

براي هر گره از شبكه و به منظور متوازن نمودن مقادير فشار مربوط به آن مي توان يك معادله پيوستگي نوشت. - 1 
راي هر حلقه از شبكه و به منظور متوازن نمودن مقادير فشار مربوط به آن ميتوان يك معادله انرژي نوشت.  - ب2

دارسي ويسباخ و هيزن ويليامز و برنولي مي باشد.  معادالت اساسي كه در طراحي شبكه آبرساني كاربرد دارند،معادالت
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  شهري  وظايف شبكه آبرساني

تامين آب آشاميدني مردم و آب مورد نياز تسهيالت بهداشتي (حمام و توالت)  - 

  ي گوناگون آب مورد نياز كارخانه هاي كوچك و بزرگ و كارگاهها -

آبر يزگاههاي همگاني  و بز و شستشوي خيابانها سآبياري فضاهاي - تامين آب الزم براي 

آتش نشاني هنگام آتش سوزي  هاي  سازمان  تاسيساتامين آب مورد نياز- ت

از نظر كيفي خواص فيزيكي و قادر باشد وظايف و نيازهاي آبي نامبرده را بايستي شهري شبكه آبرساني       يك 
انجام دهد. تامين آب مورد نياز بايد در فشار آب) برابر استانداردهاي موجود دبي و آب و از نظر كمي ( شيميايي

 نيز امكان پذير باشد. بدترين شرايط زماني و مكاني و شرايط اضطراري 

انواع مصرف آب  

 آشاميدن ، پخت و پز ، ظرفشويي ، حمام و شامل : )(Domestic Consumption-مصرف خانگي1
ميانگين روزانه مصارف  ، لباسشوئي ، شستشوي خانه و كولر است . فضاي سبز خانگي دستشويي ، لباسشوئي ، 

فوق در طول يك سال به ازاي هرنفر از جمعيت شهري (يا منطقه اي از شهر)،متوسط مصرف سرانه خانگي ناميده 
 ليتر به به ازاء هر نفر در روز پيش بيني  مي شود. 150 تا 75مصرف در ايران مي شود. اين 

شامل مصارف ادارات و موسسات عمومي ، مراكز درماني و آموزشي ، اماكن  : )(Public Useعمومي -مصرف 2
 ميانگين روزانه مصارف فوق در .مذهبي ، حمام ها ، مراكز ورزشي و هنري، آتش نشاني و از اين قبيل مي گردد

طول يك سال به ازاي هرنفر از جمعيت شهري (يا منطقه اي از شهر)،متوسط مصرف سرانه عمومي ناميده مي 
 ليتر به ازاء هر نفر در روز پيش 20 و حداكثر 10 معادل حداقل 1395شود. اين مصرف براي ايران درحدود سال 

 بيني مي شود.

مصارف مراكز تجاري و صنعتي كوچك از : شامل )(Industrial Consumptionصنعتي تجاري و -مصرف 3
قبيل دكان ها و كارگاه هاي كوچك واقع در محدوده شهر ها مي گردد. ميانگين روزانه مصارف فوق در طول يك 

سال به ازاي هرنفر از جمعيت شهري (يا منطقه اي از شهر)،متوسط مصرف سرانه تجاري و صنعتي ناميده مي شود. 
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 ليتر به ازاء هر نفر در روز پيش بيني 45 و حداكثر 10 ، معادل حداقل 1395اين مصرف براي ايران درحدود سال 
 مي شود.

مصارف پارك ها ، فضاي سبز خيابان شامل  : )(Irrigation Consumptionمصرف فضاي سبز عمومي – 4
ها و ميادين مي گردد. ميانگين روزانه مصارف فوق در طول يك سال به ازاي هر نفر از جمعيت(يا منطقه اي از 

 شهر)، متوسط مصرف سرانه فضاي سبز عمومي ناميده مي شود.

 اختالف بين ميزان آب توليد شده وكليه مصارف فوق الذكر كه از طريق : )(Loss of Water تلفات آب– 5
تلمبه خانه ها، مخازن، لوله هاي اصلي ، لوله هاي فرعي و اتصاالت ، به صورت غير قابل استفاده به خارج نشت 

پيدا مي كند ، تلفات آب ناميده مي شود. ميانگين روزانه تلفات آب  در طول يك سال به ازاي هر نفر از جمعيت(يا 
منطقه اي از شهر)، متوسط تلفات سرانه آب ناميده مي شود . اين تلفات شامل  هدر رفت آب در خطوط انتقال  و 

 تصفيه خانه ها     نمي گردد.

- مصرف كل : شامل مجموعه كليه مصارف فوق به اضافه تلفات آب مي گردد. ميانگين روزانه مصرف كل در 6
 طول يك سال به ازاي هرنفر از جمعيت شهر(يا منطقه اي از شهر)، متوسط مصرف سرانه ناميده مي شود.

 )(Variation in Demand نوسان هاي مصرف آب در شهر 

 مي باشد.-نوسان ساليانه : ناشي از عوامل طبيعي گرمي يا سردي ، خشكي و رطوبت هوا 1

 مي باشد.-نوسان هاي فصلي : در فصل تابستان دو تا سه برابر فصل زمستان (نوشابه سازي و شيرسازي)2

 مصرف آب به چشم مي خورد. به طور نمونه در مناطق توريستي و ييالقي اين موضوع بيشتر -نوسان ماهيانه : 3
 در بعضي از ماه هاي سال به دو برابر مقدار خود مي رسد.شهر مشهد يا شهرهاي ساحل درياي خزر

 مي باشد.-نوسان هاي روزانه هفته : در روزهاي تعطيل بيشتر كارگاهها تعطيل (جمعه)4

 تا 3/1ماكزيمم مصرف روزانه در طي سال بيشتر در روزهاي گرم تابستان رخ مي دهد و -نوسان هاي روزانه : 5
 برابر ميانگين مصرف روزانه مي باشد.  8/1

به ماكزيمم مقدار خود و 4 تا 2ها از ساعت بعد از ظهر رخ مي دهد . در ت شبانه روز اعس 24در -نوسان ساعتي : 6
    مي رسد .برابر مقدار ميانگين آن  5/2 تا 2/1از خود مقدارپس از نيمه شب به حداقل در ساعات 
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     (Population Estimates) پيش بيني افزايش جمعيت

طرح شبكه آبرساني شهر يكي از پروژه هاي سنگين و مهم يك شهر به شمار مي رود و اجراي آن معموالً هزينه 
بسيار وزماني نسبتاً دراز مي خواهد. پس براي طرح  يك شبكه آبرساني نبايد تنها به جمعيت كنوني شهر توجه 

نمود، بلكه شبكه را بايد براي سال هاي آينده و با پيش بيني افزايش جمعيت طرح نمود. لذا در هر طرح تاسيسات 
شهري اعم از آب وفاضالب ، زمان مناسبي انتخاب مي شود تا شرايط و نيازمندي هاي آن زمان در تعيين مباني 

 طراحي مالك عمل قرار گيرد. فاصله آن زمان از شروع بهره برداري از تاسيسات دوره طرح ناميده مي شود.

انتخاب دوره طرح  تابع عوامل و شرايط زيادي است لذا ارائه رقمي براي آن مقدور نمي باشد. ولي در شرايط ايران 
 سال را  مبناي دوره طرح قرار داد مگر آنكه شرايط خاص ناحيه اي و يا عوامل موثر در دوره 40 تا 20مي توان 

 طرح محدود كننده باشند .   

 )Valves and Gates ( شيرها 

شيرها دستگاه هايي هستند كه براي قطع ، وصل ، تنظيم ، برداشت آب  و  يا هوا در خطوط آب رساني استفاده  
 مي شوند. تعداد شيرها بر اساس نوع كار آن ها بسيار زياد است .

 شير قطع و وصل ، شير يك طرفه ، شيرهوا گير ، شير شستشو ، شير كنترل خودكار. 

 )(Control Valvesشيرهاي كنترل خود كار 

اين گونه شيرها در جايي استفاده مي شوند كه هدف كنترل و تنظيم خود بخودي جريان آب در لوله باشد. اين 
كنترل و تنظيم خودكار ممكن است شامل دبي ، فشار و يا سرعت جريان آب در لوله باشد. مهم ترين انواع شيرهاي 
كنترلي خودكار عبارتند از شير فشارشكن ، شير نگهدارنده فشار ، شير اطمينان ، شيركنترل دبي ، شير كنترل سطح 

 آب ، شير كنترل ارتفاع و شير اتالف انرژي .
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 )(Flow Control Valves شيرهاي كنترل دبي  

     شيرهاي كنترل دبي آب براي محدود كردن حداكثر دبي عبوري از خط لوله و ثابت نگه داشتن دبي عبوري با وجود    
 كار اين شيرها با كمك يك دستگاه دبي سنج  نظير ديافراگم  تغييرات فشار و يا مصرف، مورد استفاده قرار مي گيرند.

 انجام مي گيرد .

 

 

 

  (شيركنترل دبي)1 شکل
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 استان گيالن 

استان گيالن توسط حصار بلند البرز، چون مازندران از بقيه سرزمين ايران جدا گرديده و متعلق به واحد جغرافيايي 

 جنوب درياي خزر و در غربي ترين قسمت اين واحد واقع مي باشد .

 50 دقيقه تا 25 درجه و48 دقيقه عرض شمالي از خط استوا و27 درجه و 38 دقيقه تا 36 درجه و 36اين استان در

  دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ قرار گرفته است. 34درجه 

 كبلومتر مربع بوده و از شمال به درياي خزر و كشور آذربايجان ، از غرب به استان اردبيل ، 14711مساحت گيالن 

 از جنوب به استان زنجان و قزوين و از شرق به استان مازندران محدود مي گردد. 

به طور كلي استان گيالن از دو قسمت پست و جلگه اي ( مجاور درياي خزر ) و كوهستاني تشكيل شده است و 

 داراي آب و هواي معتدل خزري مي باشد. 

 نياز آبي

دراين مقاله آب رساني به شهرهاي غرب نزديك گيالن ( شهرستان هاي شفت  ، فومن وصومعه سرا ) در دو حالت 

وجود و عدم وجود شيرهاي كنترل دبي مورد بررسي قرار مي گيرد. با توجه به اينكه هدف اين طرح تامين آب شرب 

 مي باشد. لذا نياز آبي شهرهاي فوق  در جدول ذيل آمده   1405شهرهاي فوق در سال نهايي  طرح يعني سال 

 است.

  (محاسبه شده توسط شركت مشاور سفيدرود) 1405نياز آبي حداكثر روزانه محدوده طرح در سال 

  (ليتردر ثانيه )1405آب مورد نياز درسال نام شهر 

 65 شفت و مناطق روستايي

 241 فومن و مناطق روستايي

 265 صومعه سرا و مناطق روستايي

 85 تولم شهر و مناطق روستايي

 83 گوراب زرميخ و مناطق روستايي

 739 جمع كل 
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دراين طرح يك مخزن مادر در ارتفاعات، براي جمع آوري آب چاهها وتغذيه مخازن ذخيره در شهرهاي مذكور  

ساخته شده است . خطوط انتقال، آب مورد نياز حداكثر روزانه را براي هريك از شهرها به صورت ثقلي انتقال       

 مي دهد.

 

 تحليل هيدروليكي شبكه

  خوبي است ، " كه داراي سرعت ودقت نسبتا  WaterGemsبراي حل معادالت هيدروليكي از نرم افزار 
استفاده گرديده است . با بكارگيري اين نرم افزار راهكار مناسبي براي بهينه سازي خطوط آبرساني ارائه شده است 

 واز روش نيوتن رافسون كه براي حل معادالت غير خطي و ضمني كاربرد دارد ، استفاده شده است .

    

  در ابتدا طرح آبرساني به صورت شماتيك ترسيم مي شود. اين نرم افزار به صورت خودكار لوله ها و گره ها را نام 
گذاري مي كند . طول و قطر لوله و دبي گره ها به صورت دستي وارد مي شود. مخزن مادر با نام ماكلوان و بقيه 

مخازن نيز با نام شهرها مشخص شده است. اطالعات ورودي با كليك كردن روي لوله ها وگره ها به راحتي انجام    
 مي پذيرد. پس از تكميل اطالعات مورد نياز شبكه ايجاد شده آناليز و تحليل مي گردد. 

 

 درحالت اول ، سيستم بدون در نظر گرفتن شير كنترل كننده دبي تحليل شده كه  نتايج آن در صفحات بعد ضميمه  
مي باشد . با توجه به اينكه در خطوط انتقال آب اين پروژه ، نيروي ثقل زمين تنها  نيروي محركه آب است ، 
اينگونه خطوط انتقال از نظر هيدروليكي تابع حركت آزاد آب مي باشد. همانطور كه مشاهده مي شود دبي كل 
خروجي ازمخزن ماكلوان (مخزن مادر) بسيار بيشتر از دبي طراحي شده براي كل سيستم مي باشد و به همين 
نسبت ميزان دبي ورودي به مخازن هريك از اين شهرها بيشتر از دبي طراحي شده ( براساس حداكثر مصرف 

روزانه )مي باشد. براي جلوگيري ازتوليد دبي غير مجاز كه منجر به افزايش سرعت در لوله ها مي گرديد از شيرهاي 
 كنترل دبي در ابتداي خط انتقال ورودي به هر شهر استفاده شد كه در حالت دوم مورد تحليل وبررسي قرار گرفت.  

    

پس از مقايسه دوحالت فوق الذكر مشخص مي گردد كه با نصب شيرهاي فوق وتنظيم دبي براساس آنچه كه مورد نياز 
  متر بر ثانيه بوده كه مطابق آنچه 47/1  ليتر بر ثانيه و سرعت در لوله اصلي739مي باشد، دبي خروجي از مخزن مادر 
 كه طراح پيش بيني نموده ، مي باشد.
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 نتيجه گيري:

 بنابراين براي طراحي  خطوط ارتباطي بين مخازن  نكات اصلي زير را بايد در نظر داشته باشيم.

  ) تعيين قطر بهينه با رعايت دو فاكتور فشار و سرعت صورت گيرد . 1

  ) تحليل شبكه توسط يك نرم افزار بسيار دقيق بر اساس داده هاي صحيح طراح.2

 ) درصورتي كه تنها نيروي ثقلي آب بر سيستم حاكم باشد و اختالف رقوم ارتفاعي بين گره ها نيز زياد مي باشد ، 3
 در طرح هاي بزرگ آب "بايد از شيرهاي كنترلي استفاده نمود. زيرا يكي از راههاي تقسيم و توزيع مناسب آب خصوصا

 رساني ، استفاده از شيرهاي كنترل دبي مي باشد .

 

  ((مقايسه دبي دردو حالت تحليل شده))

 

 اشكال نمايش داده شده در برنامه:

          :  مخزن ذخيره

         :  شير كنترل كننده جريان

         :   گره

         :    لوله 

 

-١٠٠

٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

۴٠٠

۵٠٠

۶٠٠

شفتفومنتولم شهرگوراب زرميخصومعه سرا  

)١۴٠۵(دبي مورد نياز درسال طرح 

دبي ورودي به مخازن در حالت عدم   
وجود شير

دبي ورودي به مخازن در حالت نصب 
شير
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