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 خالصه

سازی ژی، بهینههای توزیع آب، باال رفتن هزینه انرژی و همچنین بحران کمبود منابع آب و انربا توجه به گسترش شهرنشینی، توسعه شبکه

سازی سیستم توزیع آب شهر ان قرار گرفته است. هدف این تحقیق بهینهتوجه محققهای توزیع آب شهری بیش از هر زمان دیگری مورد سیستم

ا لحاظ های توزیع بسازی مصرف انرژی و هزینه انرژی در شبکهبا استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه جهت حداقل )آذربایچان شرقی( باسمنج

ها باید با در نظر گرفتن تأمین فشار کر است که همه این فعالیتذشد. الزم به باای( میهای زیست محیطی )پخش گازهای گلخانهکردن محدودیت

چنین باشد. برای مدلسازی هیدرولیکی و همهای آبرسانی مییکی از ملزومات طراحی در شبکه ی مصرف انجام شود زیرا این امرهامناسب در محل

گیری نظیر کاهش مصرف انرژی، کاهش هزینه یمتصم اهداف این پژوهش در استفاده شده است. WaterGemsافزار سازی آن از نرمبهینه

ه بق در نهایت . این تحقیاست سازی شبکه آبرسانی ارائه شدههینهب ی برایناریوهای مناسبتعریف و س کربن دی اکسیدگاز  کاهش پخش انرژی،

در  کسید کربندرصدی پخش گاز دی ا 13مچنین کاهش درصدی هزینه انرژی و ه 15درصدی مصرف انرژی، کاهش  10نتایجی از قبیل کاهش 

 .ه استمنجر شد کرد شبکه توزیع آب شهر باسمنجعمل

 

 WaterGems، ازی، الگوریتم ژنتیک، انرژیسکلیدی: شبکه آبرسانی، بهینه کلمات

 

 

  مقدمه .1
 

ترین خدمات عمومی هستند. هر های آبرسانی یکی از مهمین شبکهی است، بنابراترین نیاز بشر در جامعه صنعتانتقال آب آشامیدنی سالم و بهداشتی مهم

ها مربوط به انتقال آب و تر آنشود، که بیشهای بسیار زیادی در سراسر دنیا برای ایجاد یا ارتقای تأسیسات آب آشامیدنی صرف میساله هزینه

... در  وکم بر منطقه ن یکسان نبوده و به دالیلی از جمله شرایط جوی حادسترس در سطح زمی جایی که مقدار آب قابلاز آن های توزیع آب است.شبکه

های پیش های اقتصادی در سالترین عوامل محدود کننده توسعه فعالیتمناطق مختلف جغرافیایی متفاوت است. کمبود آب در کشور ایران یکی از مهم

 . [1] آیداطق کم باران به حساب میهای موجود، کشور ایران از منرود. بنا به آماررو به شمار می

برای رسیدن به پایداری  در راستای کاهش مصرف این دو منبع حیاتی با لحاظ مدیریت متقابل آب و انرژی های آبرسانیلذا مطالعه دقیق شبکه

وزیع آب تانرژی جهت انجام فرایند تأمین و ه مصرف بهای آبرسانی، نیاز های اخیر، با توسعه شبکهدر سال رسد.امری ضروری به نظر می سیستم بیشتر

بندی انرژی در ریکی، سهمیههای تولید کننده انرژی الکتافزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر افزایش هزینه آن به لحاظ محدود بودن منابع و نیروگاه

 .[2] ستاهای مختلف را، به امری ضروری بدل نموده دسترس برای مقاصد و فعالیت

اقتصادی و زیست محیطی در -ر الگوی شهری هوشمند، مدیریت بهینه منابع آب و انرژی یک اصل مهم در راستای پایداری اجتماعیبا ظهو

شود، از ها مصرف میبرداری و نگهداری آنهای آبرسانی از این لحاظ که سالیانه هزینه بسیار باالیی برای طراحی، اجرا، بهرهشهرها می باشد. سامانه
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وال به کاهش نشت شبکه بستگی وری که اصهای آبرسانی، مدیریت منابع آب با افزایش بهرهبرداران برخوردار هستند. در شبکهای برای بهرهویژهاهمیت 

ظر گرفتن بندی کارکردها با در نزمان ها و استراتژیها، دریچهشوند. در حالی که مدیریت انرژی معطوف به بهینه سازی پمپدر نظر گرفته می دارد

 .[3] های هیدرولیکی سیستم استنیازمندی

های آبرسانی از منظر کاهش انرژی مصرفی شبکه که به کاهش سازی شبکهرسد که موضوع بهینهبا توجه به مطالعات صورت گرفته به نظر می

ین امر ه است؛ که همندان مورد توجه قرار نگرفتگردد در کشور ایران و به خصوص شهر مطالعه موردی )باسمنج( چای منجر میتولید گازهای گلخانه

 باشد.گر لزوم و اهمیت این مقاله میبیان
 

 های آبرسانیسازی شبکهای از تحقیقات انجام شده در زمینه بهینهالصهخ -1جدول 

 نتایج هدف نام محققان  ردیف

 

1 

 

Dandy [4] و همکاران  

(2008)  

های توزیهع نظیهر  همحیطی شهبکدر نظر گرفتن سهه مللفهه زیسهت

مصههرف انههرژی عملیههاتی، مقههدار کههربن دی اکسههید آزاد شههده و 

 ناپذیرمصرف منابع تجدید

های هزینههه طههرج جههایگزین هنگههامی کههه مللفههه

شهوند چرخه عمهر در تجزیهه و تحلیهل اعمهال می

 شود تر تمام مینسبت به طرج اصلی ارزان

 

2 

Cabrera [5] و همکاران 

(2010)  

ت انرژی سیستم با این فرض که ابتدا باید مشکال( حل مشکالت 1

 هیدرولیکی سیستم حل شود

ت ( هدف اصلی تحقیق تعیین مقدار انرژی هدررفته ناشهی از نشه2

 موجود در شبکه بود

 وبا استفاده از معهادالت انهرژی در فهرم انتگرالهی 

لحاظ پیوستگی زمانی انرژی سیستم محاسبه شد و 

 ر شدتعادل انرژی در سیستم برقرا

 

3 

Wu [6] و همکاران 

(2010)  

سهازی سازی شبکه آبرسانی بهرای اههداف اقتصهادی )حداقلبهینه

سهازی پخهش گازههای محیطی )حداقلها( و اهداف زیسهتهزینه

 ای(گلخانه

سههازی پخههش گازهههای دخههول پههارامتر حداقل

ای، سهههبک و سهههنگین کهههردن اههههداف گلخانهههه

 محیطی را در پی دارداقتصادی و زیست

 

4 

 

Creaco [7] و همکاران 

(2014)  

سازی در راستای حداقل ساختن هزینه نصب، هزینهه عملیهات بهینه

 و هزینه شیرهای کاهنده فشار

به کارگیری الگوریتم ژنتیک و استخراج نمهودار 

 حل نهاییپارتو سه بعدی و انتخاب راه

 

5 

Huang [8] و همکاران 

(2015)  

فاده از یک که آبرسانی با استیابی شبهدف اصلی این تحقیق نشت

 روش عددی بود

سهازی جریهان با روش عددی که ترکیبهی از شبیه

یابی قابهل سازی حرارتی بهود نشهتناپایدار و شبیه

 قبولی صورت گرفت 

 

6 

Nogueira Vilanova  و

Perrella Balestieri [9] 

(2015)  

هایی نظیهر سهرانه، با ارائهه شهاخ  محاسبه انرژی محاسبه مصرف انرژی کل تأسیسات آب کشور برزیل 

ههای هدررفت آب و انرژی که در توضیح ارزش

 شوندمتوسط شهری بیان می

 

7 

[10] نیکجوفر و همکاران  

(1390)  

یهق با استفاده از الگوریتم ژنتیهک دو معیهاره و تلف طراحی بهینه شبکه آبرسانی شهر جدید سهند

تعیهین هها، نقطهه بهینهه نههایی را آن با تئوری بازی

 کردند

 

8 

  مکارمی و همکاران

(1392)  

سهازی مصهرف سهازی بهرای بهینهههای مختلهف شبیهمقایسه روش

 انرژی در شبکه توزیع آب

انداز بهرای استفاده از زمان به عنوان محرک و راه

بهینهه،  ها عالوه بر رسیدن به پاسه کرد پمپعمل

 دهدمدت زمان محاسبات را کاهش می

 

9 

[11] باحسنیدرخشان و با  

(1393)  

سازی شبکه آبرسانی شهر دیشموک واقع در استان کهگیلویه بهینه

افهههزار و بهههویر احمهههد بههها اسهههتفاده از الگهههوریتم ژنتیهههک و نرم

WaterGems  

ها، یکنهواختی توزیهع فشهار و تعدیل فشار در گره

های درصدی هزینه لولهه 6دبی و همچنین کاهش 

 شبکه
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 هامواد و روش .2
 

 و معادالت حاکم 1WaterGemsافزار معرفی نرم  2-1
 

افزار مناسبی برای که نرم WaterGemsافزار مند است. در این تحقیق از نرمبردار نظامافزار، نقطه آغاز و صفر کار یک بهرهسازی شبکه در نرمشبیه

های آبرسانی، قابلیت بهینه کردن قطر و سازی شبکهار عالوه بر طراحی و شبیهافزهای آبرسانی است استفاده شده است. این نرمسازی شبکهطراحی و بهینه

افزار مذکور تحلیل شبکه را با استفاده از الگوریتم گرادیان انجام باشد. نرمها را نیز دارا میهای شبکه و همچنین به حداقل رساندن هزینهزبری لوله

یابی نیز نظریه داروین و توابع افزار در بهینهدهد. اساس و پایه این نرمافسون نتایج بهتری را ارائه میر-های قدیمی مانند نیوتندهد که نسبت به روشمی

  .[12] باشدتجربی مربوط به الگوریتم ژنتیک می

ی شبکه برای محاسبه و هااز معادالت لوله گرادیان روششود، در ها استفاده میها و حلقهها که از معادالت مربوط به گرهبرخالف سایر روش

 شود تفاده میاسابطه زیر راز  به روش گرادیان های دارای لوله و مخزنسازی شبکهبرای مدل شود.ها استفاده میای و دبی لولهسازی مقدار فشار گرهشبیه

(01)  n-1 n

t+1,oi t+1,oj ox t,ox t+1,x ox t,ox
H -H - nR Q Q = (1-n)R Q         x=1,...,NP             

دبی معلوم یا  t,oxQو  ثابت معلوم مقاومت لوله oxR ام،t +1، بعد از تکرارjو  iبه ترتیب، هد تصحیح شده در گره  oj1t+H,و  oi1t+H,که 

 امین تکرار هستند.tدر  xفرض شده برای لوله 

رابطه مورد  ها است.ها و هد گرهکه شامل مقادیر نامعلوم تصحیح کننده دبی لولهآورد شده را فراهم میمعادله خطی NPمعادله باال تعداد 

  به صورت زیر استهای دارای پمپ در روش گرادیان سازی شبکهبرای مدلاستفاده 

(2) n-1 n

t+1,i t+1,j ox op t,ox t+1,x op ox op t,ox
H H  [n (R +R ) Q ]Q = -H + (1-n)(R + R )Q- -  

سازی معادله باال معادله نهایی برای مدلنها را به دست آورد. توان با استفاده از رگرسیون، مقادیر آهستند و میهای معادله ثابت opRو  opHکه 

سازی شیرها در روش گرادیان از رابطه زیر استفاده شود. برای مدلهای حاوی پمپ، از آن استفاده میپمپ در روش گرادیان است که برای لوله

 شود می

(3) n-1 m-1 n m

t+1,i t+1,j ox t,ox ov t,ox t+1,x ox t,ox ov t,ox
H -H - (nR Q + mR ) Q )Q = (1-n)R Q + (1-m)R Q  

 د.باشثابت مقاومت شیر می ovRکه 
 

 شبکه مورد مطالعه  2-2
 

بخش است و در  استان آذربایجان شرقیسازی، شبکه توزیع آب شهر باسمنج که یکی از شهرهای مرکزی شبکه مورد مطالعه به منظور انجام مدل

نفر جمعیت در سال  13.093و با  استه تان قرار گرفتشرق مرکز اسکیلومتری جنوب 10باشد. این شهر در است، میواقع شده  شهرستان تبریز مرکزی

ها درصد لوله 79توان گفت باشد، میعدد می 839های شبکه تعداد کل لوله شود.خورشیدی، بیست و دومین شهر آذربایجان شرقی محسوب می 1394

 د.باشدرصد باقی مانده از جنس آهن گالوانیزه می 2درصد از جنس آزبست سیمان و  19اتیلن، از جنس پلی

 
 کالیبراسیون شبکه آبرسانی باسمنج  2-3
 

افزار وسط نرمتها برداشت شده است؛ حال نمودار برازش مقادیر محاسباتی گره از شبکه فشار متناظر با این گره 12، در Data loggerبا نصب دستگاه 

 و مقادیر واقعی مشاهداتی به صورت زیر رسم شده است.
 

                                                                                                                                                    
 1Water Geospatial Engineering and Modeling System 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
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 نمودار برازش مقادیر فشار محاسباتی و واقعی برای شبکه آب باسمنج -2شکل 
 

  از است عبارتکه تابع برازش خطی 

(4)                            

 همچنین ضریب همبستگی محاسبه شده برای مقادیر مشاهداتی و مقادیر محاسباتی فشار برابر است با 

 
 باشد.سازی با نتایج واقعی میدرصد( بین نتایج مدل 63/96لوب )معادل که نشان دهنده همبستگی بسیار مط

 

 سازی شبکه آبرسانی باسمنجبهینه 2-4
 

 (PRVتعیین محل نصب شیرهای کاهنده فشار)  2-4-1
 

ز عدد ا 223های شبکه، مشخ  شد که در ساعت اوج مصرف، فشار در سازی صورت گرفته و تحلیل نتایج اولیه مربوط به فشار در گرهپس از مدل

 10ها تا حدود بار بوده و مقدار حداکثر فشار در گره 6باشد(، بیش از عدد می 838ها مشخ  شده است )تعداد کل گره 3های شبکه که در شکل گره

 شود.بار نیز مشاهده می
 

 
 سازیهای پرفشار شبکه آبرسانی باسمنج قبل از بهینهگره -3شکل 
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شد. در راستای مشخ  کردن مکان مناسب برای نصب ( در شبکه تعبیه میPRVبنابراین جهت کاهش فشار در این نقاط، باید شیر کاهنده فشار ) 

 شود.ده میبا رنگ قرمز مشاه 4ده شد و در نهایت بهترین مکان جهت نصب در شکل شیرهای کاهنده فشار از روش آزمون و خطا استفا
 

 
 روی هم(عدد شیر، دو به دو روبه 4محل نصب شیرهای کاهنده فشار ) -4شکل 

 

ست شبکه بود و به منظور رگر طراحی نادمتر در ثانیه( مشاهده شد که نشان 3/0تر از حداقل مجاز )های شبکه پایینهمچنین سرعت در بسیاری از گره

کاهش قطر  گرفت که از اهداف این تحقیق نبود. به همین دلیل سعی شد در حد توان و باها باید عملیات بازسازی شبکه صورت میتنظیم سرعت در لوله

اهش هزینه کی شبکه آبرسانی رسید که هاهای موجود در شبکه و تحلیل دوباره مدل هیدرولیکی، به نتایج بهتری در راستای افزایش سرعت در لولهلوله

 بازسازی شبکه را نیز به همراه داشته باشد.
 

 ها و بررسی دوباره نتایج تحلیلعملیات کاهش قطر لوله  2-4-2
 

 63ها تا حد کمتر از هلول؛ با در نظر گرفتن این موضوع از کاهش قطر [12] متر کمتر باشدمیلی 60ها در شبکه آبرسانی نباید از با توجه به این که قطر لوله

شود. الزم به ذکر است که قطرهای اولیه همان قطرهایی مشاهده می 2متر جلوگیری به عمل آمد. قطرهای پیشنهاد شده و قطرهای اولیه در جدول میلی

 ه باشند.گوی نیاز شبکطوری که پاسخ اند بههستند که در حال حاضر در شبکه موجود هستند و قطرهای پیشنهاد شده با روش آزمون و خطا محاسبه شده
 

 ها در شبکه آبرسانی باسمنجنحوه اعمال کاهش قطر لوله -2جدول 

متر(قطرهای اولیه )میلی متر(قطرهای پیشنهاد شده )میلی   

160 110 

150 110 

110 90 

100 80 

90 75 

75 63 
 

 

گذاری شدند. نتایج حاصل متر جایمیلی 150هایی به قطر عدد با لوله 23متر، میلی 200ه عدد لوله با قطر اولی 54همچنین در مدل هیدرولیکی، از مجموع 

 از کاهش قطر در ادامه شرج داده خواهد شد.
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 آزاد شده کربن دی اکسید فی ومحاسبات انرژی مصر  2-4-3
 

 دهد. گام دوم، تهیها به خود اختصاص میررژی شبکه باشد که عمده مصرف اناولین گام جهت انجام این محاسبات، تعریف پمپ برای سیستم می

ی در رژی الکتریکلید انآزاد شده در طی فرایند تو کربن دی اکسید انرژی سیستم و همچنین میزان اطالعات مورد نیاز برای تعیین مقدار مصرف

برسانی آجود در شبکه باتی شرکت برق استان برای پمپ موباشد. با همکاری بخش انرژی سازمان آب و فاضالب، تعرفه محاسهای تولید برق مینیروگاه

 کنید.  مشاهده می 3شهر باسمنج مشخ  شد؛ که در جدول 
 

 تعرفه محاسباتی هزینه انرژی الکتریکی مصرفی )بخش انرژی شرکت آب و فاضالب استان(  -3جدول 

 

 کد تعرفه

کیلووات 30با قدرت بیش از   

 بهای قدرت

(kw/)ریال 

 ریال(/kwhی )بهای انرژ

باریساعات میان باریساعات کم ساعات اوج بار   

ب-3  16368 213 426 5/106  
 

 

 باشد.ز پرسنل قسمت انرژی شرکت آب و فاضالب به شرج زیر میباری به نقل اباری، اوج بار و کمساعات میان
 

 باری به تفکیکباری، اوج بار و کمساعات میان -4جدول 

باریمیان  19-7  

19-23 اوج بار  

باریکم  7-23  
 

 

د استفاده متغیر شود؛ بسته به نوع سوخت مورهای تولید برق به منظور تولید انرژی الکتریکی، وارد جو میکه در نیروگاه همچنین میزان دی اکسید کربنی

 .[14] باشدکی می( کیلوگرم به ازای هر کیلووات ساعت مصرف انرژی الکتری1/0-5بوده و در کشور ایران در حدود )

 

 نتایج و بحث .3
 

 سازینتایج مربوط به تحلیل اولیه مدل  3-1
 

عدد از  14دهد که در ساعت اوج مصرف، فشار تنها در ، محاسبات نشان می4با نصب دو عدد شیر کاهنده فشار، در مکان مشخ  شده در شکل

 باشد. ا فشار غیر مجاز در ساعت اوج مصرف، نتیجه مطلوبی میدی نقاط بدرص 99بار بوده است؛ که کاهش  6های شبکه بیش از گره
 

 هانتایج مربوط به کاهش قطر لوله  3-2
 

وج ادرصد، تحلیل دوباره مدل هیدرولیکی در ساعت  21های سیستم توزیع به میزان متوسط طور که در فصل قبل ذکر شد، با کاهش قطر لولههمان

ها، در ساعت درصدی فشار غیر مجاز در گره 100ها و بهبود درصدی سرعت غیر مجاز در لوله 5، باعث بهبود هامصرف نشان داد که کاهش قطر لوله

 شود.اوج مصرف می
 

 کرد سازی عملنتایج مربوط به پمپ و بهینه  3-3
 

ج نصب است موجود نبوده و از طرفی به برسانی باسمنآای پمپی که اکنون بر روی شبکه انهمشخصات کارخ های پیشین ذکر شد،طور که در بخشهمان

روز به ساعت شبانه 24شود و در کل نقل قول از رئیس اداره آب و فاضالب باسمنج این پمپ به غیر از موارد ضروری مانند سرویس پمپ خاموش نمی

 کنید.مشاهده می 5دار کارکرد آن را در شکل کند و نموداوم کار نمیسازی شده است به طور مه برای شبکه مدلککند. ولی پمپی طور مداوم کار می
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 (1395سازی شده برای شبکه آبرسانی باسمنج )نمودار کارکرد پمپ اولیه و بهینه -5شکل 

 

ساعت در طول شبانه روز  9سازی شده روز را خاموش است و پمپ بهینه ساعت از شبانه 8شود، پمپ اولیه طور که در نمودار فوق مشاهده میهمان

 کند.تر استراحت میساعت بیش 1اموش بوده و نسبت به حالت اولیه خ

 همچنین نمودارهای مصرف انرژی و هزینه انرژی به شرج زیر است.
 

 
 (1395سازی شده )نمودار انرژی کل مصرفی شبکه در طول یک روز برای دو حالت اولیه و بهینه -6شکل 
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 (1395سازی شده )طول یک روز برای دو حالت اولیه و بهینه نمودار هزینه انرژی مصرفی شبکه در -7شکل 

 

باشد از طرفی هزینه انرژی روزانه کیلووات ساعت می 263/3092دهند که مصرف انرژی روزانه پمپ اولیه نشان می 7و  6نتایج حاصل از نمودارهای 

باشد. از طرفی د پمپ میکیلوگرم در روز به واسطه کارکر 22/1571ریال( و مقدار کربن دی اکسید آزاد شده معادل  785750دالر ) 45/22معادل 

ریال( و مقدار کربن  666750دالر ) 05/19باشد و هزینه انرژی روزانه معادل کیلووات ساعت می 2784.428سازی شده مصرف انرژی روزانه پمپ بهینه

سازی انجام گرفته کاهش در مقدار باشد. بدیهی است که با بهینهپ میکیلوگرم در روز به واسطه کارکرد پم 1372.39دی اکسید آزاد شده معادل 

 انرژی مصرفی و هزینه انرژی صورت گرفته است. 

ای باشد؛ زیست با کاهش پخش گازهای گلخانهسازی مصرف انرژی و حفاظت از محیطامید است این تحقیق قدم بسیار کوچکی در راستای بهینه

 تری رسید.تر و مجهزتر بتوان به نتایج مطلوبهای آبرسانی با مقیاس بزرگکه در شبکه توان در نظر داشتهمچنین می
 
 

 گیرینتیجه .4
 

شویم که رف، مواجه میدرصدی نقاط با فشار غیر مجاز در ساعت اوج مص 99محاسبات نشان داد که با نصب شیر کاهنده فشار در شبکه، با کاهش 

یر مجاز در ساعت درصدی فشار غ 100درصدی سرعت غیر مجاز و بهبود  5ها، بهبود ن با کاهش دادن قطر لولهشود؛ همچنینتیجه مطلوبی محسوب می

شته مع اولیه نداشود. عمده دلیل این مسأله آن است که شبکه آبرسانی باسمنج به صورت دستی طراحی شده و یک طرج جااوج مصرف شبکه حاصل می

درصد  15های مربوط به انرژی برابر با کند و میزان کاهش هزینهدرصد کاهش پیدا می 10رف انرژی به میزان سازی صورت گرفته، مصاست. با بهینه

های توزیع آب قبل سازی شبکهکند. با این نتایج لزوم بهینهدرصد کاهش پیدا می 13باشد؛ همچنین آلودگی ناشی از پخش دی اکسید کربن به میزان می

 باشد.های آن، در راستای حفاظت از محیط زیست به شدت مشهود میسازی مصرف انرژی و هزینهتر و حداقلی مطلوببرداراز اجرا، جهت بهره

 
 

 قدردانی .5
 

 آید.تشکر به عمل می ارایه اطالعات شبکه باسمنج فاضالب استان آذربایجان شرقی به خاطر همراهی درواز شرکت آب
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