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بررسي مسائل و مشكالت اجرائي شبكه هاي توزيع وانتقال آب  
 با توجه به جنس لوله(مطالعه موردي شبكه آب ايالم) 

 2  ، علي عباس افشاريان 1 محمدپيرباوه پور  
 
-  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي آب وفاضالب دانشگاه علوم وتحقيقات خوزستان، كارشناس طراحي تأسيسات 1

 E-mail: pir.mohamad@yahoo.com آب وفاضالب استان ايالم                                                        
 ايالم  آبي دانشگاه تربيت مدرس، معاون مهندسي آب و فاضالب استان- كارشناس ارشد تأسيسات2
 

 چكيده:
 

           طرح آبرساني و تأمين آب در طرحهاي انتقال و توزيع هم در بخش كشاورزي و هم در بخش آب شرب از 
زماني شروع شد كه بشر نخستين بار بصورت گروهي در شهرها در كنار رودخانه هايي چون نيل، دجله و فرات و سند 

براي رفع نيازهاي خود اقدام به كندن چاه   ،زندگي مي كردند. در جايي كه دسترسي به آب رودخانه وجود نداشت
در نتيجه تكنيك آبرساني و آبياري  نمودند، با گذشت زمان چون آبهاي در دسترس، جوابگوي نيازهاي انسان نبود

شبكه هاي توزيع پذير ميباشد. نابوجود آمد، بنابراين استفاده از لوله ها در طرحهاي تأمين آب و آبياري امري اجتناب 
آب سهم قابل توجهي از شريان اساسي تأمين كننده خدمات آبي به مردم را در بر مي گيرند و حوادثي چون شكست 

لوله ها و اجزاي ديگر شبكه كه باعث آسيب رساندن به سالمت ساختار و كاهش كارائي شبكه ها مي شود همواره مورد 
توجه قرار گرفته است. با توجه به اينكه بيشترين هزينه هاي سرمايه گذاري مربوط به خريد، حمل و نصب لوله ها مي 

- مشخصات هيدروليكي 1باشد، درجهت كسب شرايط بهينه فني و اقتصادي پارامترهاي مؤثر در انتخاب جنس لوله: 
- هزينه هاي خريد، 2(شامل قطر داخلي لوله، ضريب زيري، تغيير قطر و زبري در اثر رسوبگذاري در طول دوره طرح) 

- وجود قطعات و 5- امكان توليد در داخل كشور 4- سهولت دسترسي و كارگذاري 3نصب، نگهداري و بهره برداري 
- مقاومت جدار داخلي و خارجي لوله در برابر اثرات خورندگي آب و خاك و انتخاب 7- عمر مفيد لوله 6اتصاالت 

صورت گرفته،  فني بين انواع لوله هاي مورد استفاده در طرحهاي آبرساني پوشش مي باشد. اين مقاله بمنظور مقايسه
در نهايت مشكالت كاربرد آنها در خطوط انتقال و شبكه توزيع آب شهر ايالم مورد ارزيابي قرار گرفت. لذا با توجه به 

پارامترهاي فوق الذكر، لوله چدن نشكن در اقطار باال و لوله پلي اتيلن در اقطار پائين بيشترين كاربردرا دارند.    
 كليد واژه : آبرساني، لوله، انتقال وتوزيع آب.

 
مقدمه  

 

از مهمترين مسائل طراحي، انتخاب اقتصادي نوع و قطر لوله هاي مورد نياز مي باشد. چرا كه بخش اعظم هزينه         
هاي سرمايه گذار طرح، هزينه تهيه و حمل و نصب لوله ها مي باشد. با افزايش نگراني كاهش منابع آب و رشد 

روزافزون جمعيت، تأمين آب شرب و بهينه سازي مصرف آب از اهميت و ضرورت خاصي برخوردار است. بمنظور 
استفاده صحيح از منابع آب همواره انتقال و توزيع آب بدون تغيير در كميت و كيفيت آن توجه مهندسين را بر آن 
داشته كه راه حلهاي مناسب و مطمئن را بررسي و توصيه نمايند. در انتخاب نوع لوله هاي مصرفي توجه به عوامل 

- مشخصات هيدروليكي (شامل قطر داخلي لوله، ضريب 1 موثري كه مهمترين آنها به شرح زير است، ضرورت دارد:
- هزينه هاي خريد، نصب، نگهداري و بهره برداري 2زيري، تغيير قطر و زبري در اثر رسوبگذاري در طول دوره طرح) 
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- 7- عمر مفيد لوله 6- وجود قطعات و اتصاالت 5- امكان توليد در داخل كشور 4- سهولت دسترسي و كارگذاري 3
 مقاومت جدار داخلي و خارجي لوله در برابر اثرات خورندگي آب و خاك و انتخاب پوشش مي باشد.

 

منطقه مورد مطالعه موقعيت جغرافيايي 
 

         استان ايالم در غرب كشور واقع شده از شمال به شهر كرمانشاه از جنوب به استان خوزستان و كشور عراق و از 
 كيلومتر مرز مشترك همسايه است، 425شرق به استان لرستان و قسمتي از خوزستان و از غرب به كشور عراق با طول 

). 4( ، در صد مساحت كل كشور است1.2 كيلومتر مربع چيزي در حدود 19044و مساحت كل استان حدود 
  در سالهاي عادي جمعيت دارد . و ميزان بارندگي ساليانه شهر ايالم بطور متوسط نفر220000شهر ايالم هم اكنون 

 360 خط انتقال شماره يك، آب را از چشمه گل گل بميزان از طريقآب مورد نياز شهرستان ايالم .  ميليمتر است600
 سال و هنوز 50با قدمت بيش از  ميليمتر و 500 كيلومتر از جنس لوله چدن نشكن با قطر 25ليتر بر ثانيه با مسافت 

و خط انتقال شماره دو ّآب سد چم  .از لحاظ بهره برداري و خوردگي هيچ گونه مشكلي در آنها بوجود نيامده است
 ميليمتر تأمين 700 كيلومتر از جنس لوله فوالد با قطر 19 ليتر بر ثانيه با مسافت 550گردالن تا شهر ايالم بميزان 

 ميليمتر در 160، 110 كيلومتر با لوله هايي از جنس پلي اتيلن با اقطار 360مي گردد. طول شبكه توزيع داخل شهر 
ميليمتر، چدن داكتيل 300، 250، 200، 100شبكه توزيع و مجموع انشعابات در اقطار يك تا دو اينچ، آزبست با اقطار 

 ميليمتر بكار رفته است. محدوده مورد مطالعه شامل بخشهاي مركزي 700تا 100ا اقطاربفوالدي  1000تا 100با اقطار
 ) .  1) موقعيت كلي منطقه مورد مطالعه را نشان ميدهد(1(شمارهاستان ايالم در اطراف شهر ايالم مي باشد. شكل 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  : نقشه منطقه مورد مطالعه1شكل شماره 

 مواد وروشها:   
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         دراين مطالعه جهت انتخاب جنس لوله ابتدا خصوصيات،روش ساخت و نحوه نصب واجراي انواع لوله ها در 
طرحهاي آبرساني مورد بررسي قرار گرفته، و انواع لوله هاي متداول در طرحهاي آبرساني از لحاظ فني و اقتصادي و نيز 
محاسن و معايب آنها با همديگر مقايسه گرديده تا بتوانيم در يك جمع بندي كلي بهترين نوع لوله هم در اقطار پائين و 

هم در اقطار باال انتخاب نمائيم. 
شايان ذكر است كه در بررسي اوليه، چند نوع لوله به لحاظ فني و ايمني، فشار پذيري، محدوديت ساخت و مشكالت 
دسترسي از ابتدا نامناسب تشخيص داده مي شود. سپس بين انواع لوله هاي مناسب، مقايسه اقتصادي صورت گرفته 

است و در نتيجه يك انتخاب نهائي بين انواع لوله ها در سايز هاي باال و پائين صورت گرفته . به طور كلي در تاسيسات 
 آبرساني از لوله هاي مختلف به شرح زير استفاده مي شود:

- لوله فوالدي 
 

 متر براي فشارهاي مختلف در داخل كشور توليد 12 تا 6 ميلي متر و طول 3000           لوله هاي فوالدي تا قطر 
 در خطوط اصلي مورد استفاده قرار مي گيرند. مقاومت باال در مقابل نيروهاي داخلي و خارجي، "مي شوند و معموال

سهولت حمل و نقل، تحمل فشار باال از جمله مزايا و مقاومت كم در برابر زنگ زدگي و خورندگي در تماس با 
)و نياز به حفاظت داخلي و خارجي از جمله معايب آنها محسوب مي شوند. اين لوله ها به دليل 2خاك(شكل شماره

مقاومت باال در مقابل نيروهاي داخلي و خارجي در محل هائي كه لوله در معرض ارتعاشات و ضربه هاي شديد مي 
باشند و يا در زمينه هاي سست و ناپايدار و در شيب هاي تند و مناطق سنگالخي توصيه مي گردد. همچنين اين لوله 

 اتمسفر به كار مي روند. استفاده از سري لوله هاي فوالدي در شبكه توزيع و 16 براي فشارهاي بيشتر از "معموال
خطوط انتقال آب استان ايالم از همان شروع بهره برداري از شبكه توزيع و خطوط انتقال مورد بهره برداري قرار گرفته 

 سال ميباشد.  15است. بررسيها نشان ميدهد، كه عمر مفيد اين لوله ها بدليل مقاومت كم در برابر خوردگي حدود 
 

 
) مقاومت كم لوله فوالدي در برابر خوردگي و زنگ ضدگي 2شكل شماره(

 
 به صورت جوش لب به لب (در صورتيكه جدا نمودن دوباره لوله مورد  نظر نباشد) و يا با "اتصال لوله هاي فوالدي غالبا

 15استفاده از اتصاالت فلنجي و يا با استفاده از اتصاالت مكانيكي جانسون كاپلينگ ( در مواقعي كه لوله ها كمتر از 
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درجه نسبت به هم انحراف دارند) صورت مي گيرد. براي حفاظت داخلي اين لوله ها، از مالت ماسه سيمان استفاده مي 
شود. در آبهاي با  خورندگي زياد، مانند لوله هاي بتني از پوشش پالستيكي و در صورتيكه آب سولفاته باشد از مالت 

ماسه سيمان با سيمان ضد سولفات استفاده مي شود. براي حفاظت جدار بيروني لوله در برابر آبهاي زير زميني خورنده، 
).  7)،(3متناسب با درجه خورندگي، از نوارهاي مخصوص، قير و گوني و حفاظت كاتديك استفاده مي شود(شكل شماره

 

 
) حفاظت جدار خارجي لوله فوالدي با پوشش قير و گوني 3شكل شماره(

 
- لوله هاي چدني 

 

           لوله هاي چدني به دو صورت معمولي و داكتيل (چدن نشكن) توليد و در طرحهاي آبرساني مورد استفاده قرار 
مي گيرند. مقاومت مكانيكي و شيميائي مناسب، آب بندي خوب اتصاالت و تحمل باالي فشارهاي داخلي و خارجي و 

) از جمله محاسن و 5همچنين استفاده از اتصاالت اين نوع لوله در ربط لوله هاي پلي اتيلن و آزبست(شكل شماره 
 ميليمتر در 2000 تا 80هزينه باالي توليد از معايب آنها محسوب مي شود. در حال حاضر اين لوله هاي در اقطار 

 و با پوشش داخلي اندود سيمان و پوشش خارجي زينك و ISO2531كالسهاي فشاري متفاوت مطابق با استاندارد 
بيتومن توليد مي گردند. اتصاالت لوله هاي چدن نشكن بصورت فلنجي براي لوله هاي نمايان نظير لوله هاي داخل 

تلمبه خانه ها (اتصال فلنجي براي نصب در زير خاك مناسب نمي باشد و در زمينهايي كه امكان نشست خاك وجود 
 دارد از آب بندي خارج مي شود) و بصورت نر و ماده(تايتون) توليد مي گردند.

متر با 6 و 5/5 جاده ساوه) بطول 10اين لوله ها در ايران توسط كارخانه لوله و ماشين سازي ايران(واقع در كيلومتر 
 جاده اهواز- 7اتصاالت تايتوني و فلنجي  و كارخانه لوله سازي خوزستان وابسته به بانك صنعت و معدن(در كيلومتر 

  متر و اتصاالت از نوع تايتون و همچنين كارخانه هامون نايزه در كاشان ساخته مي شوند. 6خرمشهر) به طول 
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 - لوله هاي آزبست سيمان

    

 به ترتيب D,C,B ميلي متر در سه كالس 1600 تا 80اين لوله ها از الياف پنبه نسوز و سيمان در اقطار              
 اتمسفر در داخل كشور توليد مي شود و امكان سفارش جهت تهيه اين لوله ها با فشارهاي 12و9و6در فشار كارهاي 

باالتر نيز وجود دارد. سبكي وزن، آب بندي خوب، مقاومت در مقابل خوردگي، عدم نياز به حفاظت كاتدي از جمله 
محاسن و شكنندگي در موقع حمل و نصب، مقاومت كمتر در مقابل بارهاي خارجي از معايب آنها محسوب مي شود. 
در خطوط پمپاژ كه تغييرات فشار ناگهاني مي باشد، استفاده از لوله هاي آزبست سيمان توصيه نمي گردد. زيرا لوله 

 "هاي آزبست سيمان دچار خستگي گرديده، پس از چند سال دچار شكستگي مي گردند. الزم به ذكر است اخيرا
نگراني هايي در رابطه با خطرات سرطانزايي و بيماريهاي تنفسي ناشي از وجود الياف آزبست معلق در هوا در مراحل 

توليد و نصب براي كارگران كارخانجات سازنده، پيمانكاران و دستگاه بهره برداري ايجاد شده است. و ليكن مدركي دال 
بر خطر ساز بودن فيبرهاي آزبست موجود در آب و حتي بلع آن وجود ندارد. اين لوله ها در ايران توسط كارخانه هاي 

ايرانيت (تهران و اصفهان)، پرسيت (لوشان)، فارسيت(درود)، آذريت (تبريز) و پرميت(كرمان) ساخته مي شوند. در 
 18و15 اتمسفر، با دريافت سفارش لوله هاي با فشار كار 12و 9 و 6كارخانه فارسيت عالوه بر فشارهاي متداول 

 متر مي باشد. اين لوله ها در زمينهاي سولفاته و 5و4 اتمسفر نيز ساخته مي شود.طول لوله هاي آزبستي ساخت ايران 
). با 1 براي مقاومت بيشتر با قير نيز پوشش داده مي شوند("خورنده با سيمان ضد سولفات ساخته مي شوند و گاها

 درصد از جمعيت شهر را شامل مي 40 شهر ايالم كه در انتهاي شهر واقع شده و حدود 7و6توجه به اينكه زونهاي 
 اجرا گرديده است، با مراجعه به c بطور كامل از جنس لوله آزبست كالس 1376شود، شبكه مناطق مذكور در سال 

 مورد به لوله 10 مورد حوادث روزانه 15گزارشات ثبت شده مركز حوادث و اتفاقات آب ايالم، آمارها نشان ميدهد از 
).   1هاي آزبست اين مناطق مربوط بوده است(

 

 - لوله هاي پلي اتيلن 
            

 

 ميلي متر در داخل توليد مي شوند و 1600 تا 25             اين لوله ها به صورت نرم، متوسط و سخت بوده و از قطر 
در آبرساني و آبياري تحت فشار مورد استفاده قرار مي گيرند. مقاومت خوب در مقابل خوردگي و تغييرات درجه حرارت 

و فرسايش در قسمت داخل لوله، ضريب زبري كم، ساده بودن حمل و نصب، قابليت انعطاف و هزينه كم از جمله 
محاسن و مشكالت اتصال به خصوص در مواقعي كه جنس نامتجانس در آن به كار رفته باشد، سوراخ شدن در برخورد 

با موانع و اشياء نوك نيز، حساس بودن در مقابل بارهاي خارجي و فشار داخلي از معايب اين لوله ها محسوب مي 
شود.نوع نرم اين لوله ها به دليل انعطاف پذيري باال، در اراضي با سطح آب زيرزميني باال و خاك سست كه عمليات 

بستر سازي در آنها به سختي صورت مي گيرد، مناسب مي باشد زيرا نشست هاي ناهمگن صدمه اي به اين نوع لوله ها 
وارد نمي نمايد. الزم به ذكر است چون مقاومت تنشي لوله هاي پلي اتيلن كم است. براي قطرهاي باال و فشارهاي زياد 

الزم است كه ضخامت بدنه لوله را زياد گرفت.  در نتيجه لوله سنگين شده و توليد آن اقتصادي نخواهد بود. بهمين 
دليل محدوديت در توليد اين نوع لوله ها در قطرهاي باال وجود دارد. لوله هاي پلي اتيلن در انحرافات مسير(چه افقي و 
چه عمودي) از بهترين انعطاف برخوردارند. اتصال لوله به لوله توسط جوش حرارتي صورت مي گيرد و متعلقات الزم از 

نوع پلي اتيلن، چدن، چدن نشكن و فوالدي است. لوله هاي پلي اتيلن در ايران در شهرهاي تهران، شيراز، اصفهان، 
 اتمسفر 10، 4/6، 5/2، 2/1مشهد، رشت، كرمانشاه، ياسوج، زنجان،كرمان، تاكستان، قزوين، تبريزو... با فشار كارهاي 

 ).7ساخته مي شوند(
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) Glass Reinforcement PiPe G.R.P- لوله هاي پالستيكي با پوشش فايبر گالس(
 
 

)Glass Fiber Reinforced polyester pipe نوعي لوله ي كامپوزيتي است كه از مواد اوليه زير تشكيل يافته (
 است:

  درصد و دانه بندي معين95- سيليس با درجه ي خلوص باالي 3- رزين پلي استر 2- انواع الياف شيشه1
 - مواد افزودني پليمري(مانند كاتاليزورها؛ سخت كننده ها و شتاب دهنده ها)4

لوله هاي جي آر پي عالوه بر كاربرد در مصارف عمومي همچنين انتقال آب آشاميدني شهري و صنعتي، در بخش هاي 
نشاني، فاضالب و  عمومي مهمي از صنعت و توليد نظير شبكه هاي آبياري، لوله هاي زير دريا، سيستم هاي آتش

سيستم هاي خنك كننده نيز كاربردهاي وسيع و مهمي دارند. لوله هاي جي آر پي از سه بخش اصلي آستري، اليه ي 
 متر و فشار 12و6  ميليمتر و طول 2000 تا 250مقاوم  مكانيكي و روكش تشكيل يافته اند. اين لوله ها در قطرهاي 

) سبكي وزن، سهولت حمل و نقل، مقاومت در مقابل خوردگي داخلي و 4 اتمسفر توليد مي شوند.(تصوير شماره30تا 
خارجي، عدم نياز به پوشش، سهولت لوله گذاري، هزينه كم تعمير و نگهداري از جمله محاسن و غير مقاوم بودن در 

مقابل فشارهاي خارجي ؛ توليد محدود در داخل كشور، شكنندگي، شناور شدن آنها در مواقعي كه سطح آب زيرزميني 
) 6باال است، حساس بودن در مقابل حرارت و آتش سوزي از جمله معايب آنها محسوب مي شود(

 

 
) نحوه ساخت لوله جي آر پي در كارخانه 4شكل شماره (

مشخصات فني لوله ها 
 

بطور كلي جنس لوله به پارامترهاي ذيل بستگي دارد:  
- مقاومت در مقابل خورندگي از داخل و خارج لوله ها با در نظر گرفتن پوششهاي الزم: اولين فاكتور در طراحي 1

 سال 25 تا 15شبكه هاي توزيع وخطوط انتقال آب بحث دوره طرح است كه عموما اين شبكه ها براي دوره طرح 
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طراحي مي گردند، و دروه طرح بستگي به عمر مفيد تأسيسات دارد، وقتي صحبت از عمر مفيد تأسيسات مي شود، 
).  2مسئله مقاومت در برابر خوردگي و نيز مقاومت در برابر نيروهاي داخلي و خارجي مطرح مي شود(

خوردگي عبارتست از انهدام وفساد يا تغببر و دگرگوني در خواص و مشخصات مواد(عموما فلزات) به علت واكنش آنها "
). جدول 2 مسئله خورندگي هم از جنبه تماس با لوله و هم از جنبه تماس با سيال اهميت دارد ("با محيط اطراف

)  مقدار سولفات محلول در آب در جريان لوله و مقدار سولفات محلول خنثي در خاك بر حسب ميليگرم در 1شماره(
).   6ليتر را نشان مي دهد(

 قدرت خورندگي با توجه به مقدار سولفات موجود در آب و خاك بر حسب ميليگرم بر ليتر –1جدول شماره

قدرت خورندگي 
مقدار سولفات محلول در آب 

 ppmداخل لوله 
مقدار سولفات موجود 

 ppmدر خاك 
 20000بيشتر از  10000بيشتر از بسيار خورنده 
 2000-20000 1500-10000نسبتا خورنده 

 1000-2000 150-1500با خورندگي كم 
 1000كمتر از  150كمتر از بدون خورندگي 

 

- مقاومت در مقابل فشارهاي داخلي و ضربه آن و نيز مقاومت در مقابل نيروهاي خارجي: بعد از مسئله خورندگي در 2
جهت تشخيص و تأمين عمر مفيد لوله فاكتور مقاومت در برابر نيروهاي داخلي و خارجي از اهميت ويژه اي برخوردار 

است. خطوط لوله بايد طوري طراحي گردند، كه بتوانند فشار كار را در بدترين شرايط تحمل نمايند، لذا با توجه به 
اينكه قطر اسمي لوله ها قطر داخلي بوده و ضخامت آنها بايد به اندازه اي باشد كه روابط فشار را مطابق جدول شماره 

  ).6 قابل تأمين باشد(2
 بر حسب ميليگرم بر ليتر قدرت خورندگي با توجه به مقدار سولفات موجود در آب و خاك – 2جدول شماره  

 BP/TP BP/WPقطر اسمي 
 4 2 ميليمتر 100تا 50
 5/3 75/1 ميليمتر 200تا 125
 3 5/1 ميليمتر 500تا 250

 5/2 5/1 ميليمتر به باال 600از 
 

WP حداكثر فشار داخلي لوله در هنگام بهره برداري : 
TP فشار آزمايش هيدرواستاتيك در كارخانه : 
BP  فشار آزمون تركيدن لوله در مقابل فشار هيدروليكي : 

 
- حمل و نقل، سهولت نصب و تعمير و نگهداري: از جنبه مهندسي لوله در حين حمل و نقل و نيز كارگذاري بايد 3

بيشترين مقاومت در مقابل آسيب پذيري داشته باشد، و از جنبه بهره برداري با در نظر گرفتن شرايط ايده ال قبلي 
همچون اجراي صحيح لوله گذاري ، چنانچه شرايط تعميرات بوجود آيد، بايستي جنس لوله به بهره بردار اجازه دهد كه 
در كمترين فاصله زماني تعميرات صورت گيرد، يعني اينكه لوله قابل جوش و قابل ربط توسط اتصاالت مخصوص خود 

باشد.  
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- ضريب زبري ، محدوديت قطر و محدوديت اتصاالت : در بررسي مشخصات هيدروليكي لوله ها، محاسبه ضريب 4
زيري و قطر لوله جزء مهم مباني طراحي مي باشند. جهت محاسبه قطر لوله با توجه به همبستگي دبي جريان با 

) 1سرعت و سطح مقطع جريان از رابطه پيوستگي استفاده مي شود( رابطه 
 

 Q=A.V  1رابطه 
 Q دبي جريان بر حسب متر مكعب بر ثانيه = 

A سطح مقطع جريان بر حسب متر مربع = 
 V  سرعت جريان بر حسب متر بر ثانيه = 

 با بدست آوردن قطر لوله مي توان ميزان افت فشار در لوله را بدست آورد، در اين 1با توجه به رابطه پيوستگي رابطه 
) تجربي 2زمينه روابط مختلفي جهت بدست آوردن افت فشار وجود دارد كه همگي، بجز رابطه دارسي وايسباخ(رابطه

هستند،. 
 

               Hl= f.L/D(V^2/2g)                                2رابطه 
  Hl افت فشار بر حسب متر = 
L طول لوه بر حسب متر =  

 D قطر لوله بر حسب متر = 
g  شتاب ثقل زمين بر حسب متر بر مجذور ثانيه =  
V سرعت جريان بر حسب متر بر ثانيه = 
F) و ساير روابط بدست مي آيد.  3 = ضريب زبري كه با استفاده از دياگرام مودي يا روابط كليروك رابطه (
 
 

                                                                                           3رابطه 
E =   ضريب زبري
D قطر لوله بر حسب متر = 

Re   عدد رينولدز- 
V سرعت جريان بر حسب متر بر ثانيه = 

 مي توان گفت ضريب زيري براي لوله هاي فوالدي نو AWWAبا در نظر گرفتن مندرجات موجود در استاندارد 
 مي رسد و بعد از آن نيز با 118 سال مقدار آن به 30 درصد براي متوسط عمل 16 ميباشد، كه با كسر 140معادل 
 110 متر بر ثانيه و احتساب افتهاي جزئي اتصاالت و شيرآالت معادل 0.9 درصد ديگر جهت سرعت باالتر از 5كاهش 

منظور مي شود.            
در نهايت محدوديت اتصاالت در انتخاب جنس لوله يك پارامتر مؤثر بوده كه اجرا و تعمير و نگهداري آنرا آسان مي 

) صورت گرفته است. با 3نمايد. با در نظر گرفتن فاكتور هاي فوق يك مقايسه فني بين انواع لوله ها در جدول شماره(
توجه به شرايط خريد، تهيه، نصب واجراي لوله ها در طرحهاي آبياري و آبرساني نيز يك مقايسه از لحاظ معايب و 

 ) نيز آورده شده است.  4محاسن در جدول شماره(
 

)- مقايسه ي فني انواع لوله هاي مورد استفاده در طرحهاي آبرساني 3جدول(

)
Re

35/9log(214.11
fd

e
f

+−=
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انواع لوله
ت در  

مقاوم
مقابل خوردگي

مقاومت در  
مقابل 

نيروهاي 
 خارجي

حمل و نقل
ب 

ت نص
سهول

ض 
تعمير و تعوي

ب زبري 
ضري

ت قطر 
محدودي

 

ت 
محدودي

ت
اتصاال

 

 نوع كاربرد

 
 پلي اتيلن

 

 
 خوب

 
 متوسط

 
 آسان

 
 آسان

 
 آسان

 
خيلي 
 خوب

 
 400بيش از قطر 
 ميليمتر

در اقطار پائين 
محدوديت 

ندارد در اقطار 
باال محدوديت 

 دارد

 
خطوط اصلي؛شبكه 
توزيع آب و آبياري 

جمع آوري فاضالب و 
لوله كشي داخل 

 ساختمان

GRP مشكل متوسط آسان متوسط خيلي خوب 
خيلي 
 خوب

 100كمتر از 
 ميليمتر

در كليه اقطار 
 دارد

خطوط اصلي آب و 
شبكه جمع آوري 

 فاضالب

 ندارد ندارد متوسطمتوسط  متوسط متوسط خوبخوب  چدن نشكن

خطوط اصلي آب و 
آبياري-خطوط پمپاژ 
شبكه جكع آوري و 

لوله هاي داخل 
 ساختمان

 
 فوالدي

 

ضعيف (نياز به 
پوشش و 

 حفاظت دارد)
 متوسط خوب

 "نسبتا
 مشكل

 "نسبتا
 مشكل

 ندارد متوسط
ساخت در 
 داخل كارگاه

خطوط اصلي خطوط 
 پمپاژ

آزبست 
 سيمان

 متوسط مشكل متوسط  خوب"نسبتا
 "نسبتا

 مشكل
 خوب

 100كمتر از 
ميليمتر بيشتر از 

 ميليمتر 700
(براي لوله هاي 

 تحت فشار)

 ندارد

خطوط  اصلي ؛ 
شبكه توزيع آب و 
آبياري شبكه جمع 

 آوري فاضالب

 )- مقايسه مزايا و معايب انواع لوله هاي آبرساني4جدول (

 

نوع 
 لوله

 معايب مزايا

چدن 
 نشكن

 زياد- مقاوم در برابر خوردگي- استفاده از اتصاالت "عمر نسبتا
اين لوله در ربط ساير لوله ها- ساخت در اقطار باال- مقاومت 

 مناسب در اقطار باال
 گراني هزينه تهيه لوله

 فشار كار باال- انعطاف پذيري- نسبي قابليت نصب روكار فوالدي
خوردگي زياد- هزينه پوشش- عدم سهولت نسبي انجام 

 اتصال و انشعاب
پلي 
 اتيلن

 – وزن پائين –انعطاف پذيري مناسب- مقاوم در برابر خوردگي 
 ساخت در اقطار بسيار پائين چون لوله انشعابات خانگي

 انعطاف زياد در برابر بارهاي خارجي

آزبست 
 سيمان

  قيمت مناسب تهيه و نصب–مقاوم در برابر خوردگي 
خشك و شكننده بودن لوله ها و صدمه آنها هنگام حمل و 

 نقل- مخاطرات بهداشتي كارگران كارخانجات سازنده

GRP ضريب زبري خيلي خوب- مقاوم در برابر خوردگي 
مقاومت متوسط در برابر نيروهاي خارجي-هزينه گران و 

 ارز بري آن



10 

مقايسه انواع لوله ها 
 

     شناخت خصوصيات هر يك از انواع لوله ها نقش مهمي در انتخاب آنها براي هر پروژه دارد. با توجه به مطالب 
 بدليل برخوردار بودن از بيشترين معايب و كاربرد بسيار كم آنها pvcعنوان شده در قسمتهاي قبلي لوله هاي بتني و 

، چدن نشكن، GRPدر شبكه هاي آبياري و آبرساني خارج شده اند و با توجه به استفاده متداول لوله هاي پلي اتيلن، 
 درشبكه هاي آبياري و آبرساني با در نظر گرفتن مشخصات فني لوله ها با همديگر مقايسه مي گردند. فوالدي و آزبست

 اتمسفر و لوله هاي جمع آوري و انتقال آب چاهها تا مخازن، مناسبترين لوله ها به 10لوله هاي پلي اتيلن براي فشار 
لحاظ فني و ايمني و نيز نگهداري در دوران بهره برداري مي باشد، و در قطرهاي پائين لوله هاي پلي اتيلن ارزان بوده و 

ضمن مقاومت در برابر خوردگي، سهولت نصب و اجرا، در بيشتر مواقع مي توان استفاده از خاصيت انعطاف آن ميزان 
بكار بردن اتصاالت را كاهش داد. ليكن در قطرهاي باال، چون لوله هاي پلي اتيلن براي تحمل بارهاي وارده بايستي 

 گرانتر مي شوند. GRPضخيم ساخته شوند، از لوله هاي 
 در اجراي شبكه هاي آبرساني) مشكل مي باشد. در قطرهاي باال كه " (مخصوصاGRPاجراي اتصاالت در لوله هاي 

لوله ها نقش خط انتقال را دارند، ميزان اتصاالت كمتر بوده و استفاده از اين لوله ها را توجيه پذير مي شود. در 
در مقابل نيروهاي خارجي بيشتر از لوله هاي پلي اتيلن مي باشد.در مواقعي كه GRP قطرهاي باال، تحمل لوله هاي

مشكل خوردگي مطرح باشد، لوله هاي فايبر گالس، در طرحهاي شبكه آبرساني توصيه مي شود. لوله هاي پلي اتيلن 
 ميليمتر، بدليل مسائل اقتصادي ساخته نمي شوند. الزم به يادآوري است در قطرهاي كمتر از 400در قطرهاي بيش از 

 ميليمتر، لوله هاي پلي اتيلن بدليل كيفيت باالئي كه دارند برساير لوله ها ارجحيت دارند، داراي ضريب زبري كم 400
ميليمترو نيز قطرهاي يك دوم تا يك اينچ آثار رضايت بخشي از لحاظ پارامترهاي 160و 110هستند، و در قطرهاي 

مورد انتظار يك بهره بردار را از خود بجاي گذاشته اند.  لوله هاي چدن نشكن از جمله لوله هايي است كه داراي 
مزاياي همچون عدم محدوديت قطر، تحمل فشارهاي باال، مقاومت در برابر بارهاي خارجي و خوردگي، عدم محدوديت 
اتصاالت، ضمن اينكه جهت ربط لوله هاي پلي اتيلن و آزبست از اتصاالت اين لوله استفاده مي شود. لذا بررسيها نشان 

مي دهد كه اين لوله در قطرهاي باال بيشترين كاربرد در طرحهاي آبياري و آبرساني را دارد، لوله هايي كه از اين جنس 
 سال ميباشند كه هنوز از لحاظ خوردگي هيچ گونه 50در منطقه مورد استفاده قرار گرفته داراي قدمت بيش از 

مشكلي براي آنها بوجود نيامده است.   
لوله هاي فوالدي و گالوانيزه به دليل عدم سهولت نسبي انجام اتصال و انشعاب براي شبكه هاي آبرساني با قطرهاي 

 اتمسفر استفاده مي شوند،  لوله هايي كه 15كوچك كاربرد ندارد و بيشتر در خطوط انتقال با فشار هيدروليكي بيش از 
 سال عمر نمودند. 15از جنس فوالدي در منطقه مورد استفاده قرار گرفته، بدليل مقاومت كم در برابر خوردگي كمتر از 

لوله آزبست داراي خاصيت خشك و شكننده بوده و موقع حمل و نقل تركهاي موئين بر مي دارند، ضمن اينكه در فشار 
 ميليمتر را داشته كه يك ضعف اساسي براي اين 700 اتمسفر ساخته شده و محدوديت ساخت تا قطر 15كار كمتر از 

 سال 15لوله ها محسوب مي شود، لوله هايي كه از اين جنس در منطقه مورد استفاده قرار گرفته داراي قدمت كمتر از 
ميباشند كه بدليل عدم فشار كار الزم دچار حوادث شدند، و لوله هاي پلي اتيلن جايگزين آنها شدند، كه خوشبختانه 

كارائي آنها تاكنون رضايت بخش بوده است.  
 

نتيجه گيري 
 

      بررسيها نشان مي دهد با توجه به اينكه پارامترهاي عمر مفيد(مقاومت در برابر خوردگي، مقاومت در برابر  
نيروهاي داخلي و خارجي) سهولت كارگذاري، وجود اتصاالت، سهولت تعمير و نگهداري و امكان ساخت لوله در اقطار 

مورد نياز باالترين امتياز را از لحاظ بهره برداري تأسيسات را دارا هستند، لذا لوله پلي اتيلن در اقطار پائين جهت 
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ميليمترو لوله چدن نشكن در اقطار باال جهت 200اجراي انشعابات خانگي آب ونيز جهت اجراي شبكه توزيع تا قطر 
 اجراي خطوط انتقال بيشترين كاربرد را در بين انواع لوله ها را دارند.  

 
 
 

منابع :  
 

- آرشيو شركت آب و فاضالب استان ايالم 1
 . 1376 انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، " خوردگي و روشهاي كنترل آن "- زمانيان رحيم، 2
 دفتر طرح و 117-3- سازمان برنامه و بودجه وزارت نيرو، مباني و ضوابط طراحي طرحهاي آبرساني، نشريه شماره، 3

.  1376تهيه استانداردهاي آب كشور، وزارت نيرو، 
- سايت هواشناسي استان ايالم.  4
 1389 طرح مطالعات خط انتقال تأمين آب پايانه هاي مسافربري مهران، مهندسين مشاور تدبيران زاگرس، خرداد– 5
  .
 نخستين كنفرانس " مشكالت و راهكارهاي اجرائي در خطوط آزبست سيمان "- قلي زاده رضا، آراسته امير حسين، 6

، گروه مهندسي آبياري و آباداني دانشگاه تهران.  1384ملي تجربه هاي ساخت شبكه هاي آبياري و زهكشي تير ماه 
.  1376 انتشارات دانشگاه تهران، بهار " آبرساني شهري "- منزوي محمدتقي، 7


