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 WT90-تهیه مدل هیدرولیکی کالیبره شبکه توزیع آب شهر قممطالعات  نام قرارداد

 و فاضالب استان قمشرکت آب نام كارفرما : 

 ریال 656/676/891/2مبلغ اوليه قرارداد : 

  

                                                                                                        ماه  82 مدت قرارداد:                                              82/69/8397 : تاريخ قرار داد

                                 38/63/8399 :تا تاريخ قرارداد تمديد                                                     /ص8665/86 شماره قرارداد:

 

 

 كل ماه جاری درصد پيشرفت كار

 67 83 انجام شده 

 12 21 پیش بینی 

 -85 -85 مقایسه
 

 

 

 شده پيشرفت انجام شده و پيش بينينمودار مقايسه ای درصد 
 011 01 01 06 01 51 01 01 01 5 درصدانجام شده:

           

 011 01 00 61 01 51 01 01 01 01 درصد پيش بيني شده:

 

 67:  شده انجام 

 12پيش بيني شده : 

 این گزارش محاسبه شده است. 1درصد پیشرفت پیش بینی و انجام شده براساس بند 
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 موضوع قرارداد -0
 باشد.میتهیه مدل هیدرولیکی کالیبره شبکه توزیع آب شهر قم موضوع قرارداد عبارتست از انجام مطالعات 

 

 شرح خدمات و اهداف طرح  -0
ر د هیدرولیکی شبکه توزیع شهر قم جهت پیاده سازی مدلمابین خدمات فنی و مطالـعات مربـوط به موجـب قرارداد فی

 ، تحلیل هیدرولیکی و ارائه طرح اصالح و توسعه شبکهکالیبراسیون مدل، WaterGemsصحت سنجی مدل ، شرایط موجود

ــی میزان کلر باقی مانده  با مدل    ــار بهینه، مدیریت موــرر و بررس ــهر قم جهت توزیع عادهنه آب، فش  بر WaterGemsش

  می باشد.  اساس اطالعات ورودی از طرر کارفرما 

 

 مقدمه -0-0

ــای آب از طرر دی ر، یکی از   محـدودیـت منـابع آب از یـ     ــد روز افزون جتعیـت و افزایش تقاضـ ك طرر و رشـ

اشد. حتی بباشد. بدین علت استفاده بهینه از منابع آب شرب بسیار حائز اهتیت میهای پیش روی توسعه جوامع میچالش

و و محیطی از یك سدر مناطقی که از جهت دسـترسی به منابع آب مشکالت کتتری وجود دارد. توجه به مسائل زیست  

وری بیشتر در استفاده از منابع آب را هایی در جهت ایجاد بهرههای آبرسـانی از سوی دی ر، برنامه طرح های اجرایهزینه

اری گذسازد. این موضوع در کشورهای در حال توسعه و مواجه با کتبود منابع آب، محدودیت منابع سرمایهضروری می

 یابد. دو چندان می و مسائل زیست محیطی، اهتیت

ــعه فعالیت  ــلی توس ــادی در دههکتبود آب در ایران یکی از عوامل محدوده کننده اص ــتار های اقتو های آینده به ش

 رود. متأسـفانه در کشور ما هنوز استفاده مطلوب از آب به شکل یك فرهن  جای اه خاص خود را پیدا نکرده است، می

ز با وری است که این مهم جردر زمینه عرضه و مورر آب یك اصل اساسی و ض به هتین جهت دستیابی به تعادل نسبی

ایجاد یك نظام جامع مدیریت آب در زمینه عرضه و تقاضا میسر نیست. مجتوعه اقداماتی که تاکنون در کشور در ارتباط 

 آب بوده اســت و کتترعتدتاً در زمینه مدیریت تولید و عرضــه با تأمین آب کشــاورزی ، شــهری و صــنعتی انجام شــده، 

 .توجهی به مدیریت مورر گردیده است

ا ب مقابلههای توزیع آب شهری و اعتال آن در سطح کشور از مهتترین راهکارهای در شبکه فشار و مدیریت موـرر 

ــرمایه ملی  ــد. می تلفـات آب و کاهش هدر رفت این سـ ــطح جامعه، بدباشـ ین منظور عالوه بر فعالیتهای فرهن ی در سـ

 باشد.وری و اطالع از وضعیت هیدرولیکی و کیفی آب از موارد حائز اهتیت میآجتع
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های ثبات های مدیریت موــرر و تعدیل آن اســتقرار دســت اهلذا در اغلب کشــورهای جهان در جهت اجرای پرو ه 

  سازد.مطلع می پارامترهای هیدرولیکی و کیفی، مدیران را از وضعیت شبکه

 جهت وضعیت هیدرولیکی موجود شبکه و تتهیدات اصالح و توسعه شبکهووص بررسی طرح حاضر مطالعاتی درخ

 توزیع عادهنه آب، تعادل فشار در شبکه برای  ایجاد شبکه ای پایدار در شهر قم می باشد.

، در این بخش به بررسی وضعیت موجود منابع آب و استانفعلی در وضعیت موجود این  نامناسـب با توجه به شـرایط   

 پرداخته می شود. در این شهر تحلیل شبکه موجود

 
 

 و مصرف های مديريت فشارلزوم اجرای طرح -0-0

یکی از اثرات مدیریت فشــار و موــرر در شــبکه توزیع آب شــهری، توزیع عادهنه آب در کل شــبکه در مواقع بحرانی و 

 بردار می باشـد. هتننین در شرایط بحرانی که امکان برنامه ریزی جهت مدیریت موـرر در نقاط مختل  شـبکه توسـط بهره    

مقدار آب ورودی به شــبکه کتتر از میزان نرمال گردد یا در شــرایط بحرانی تر جیره بندی آب هزم شــود، می توان با ســهولت 

ود کاهش خبیشـتری نسبت به مدیریت شبکه و بهره برداری بهینه از آن اقدام نتود و نارضایتی های اجتتاعی را به حداقل میزان  

 داد.
 

 و مصرف   های مديريت فشارانواع روش -0-0
ی بندی پایه یك سیستم ثقلی تا کنترل دینامیکی توسط شیرهادهد. از زونبه طرق مختل  رخ میو مورر  فشـار  مدیریت

 های توزیع متکن است تجهیزات مختل  یا هتان تجهیزات چندگانه داشته باشد.کنترل اتوماتیك سیستم

د و بیشــتر شــپوشــی می های توزیع آب آشــامیدنی غالباً از تأثیر فشــار چشــمدر تحلیل های تلفات آب ســیســتم در گذشــته

ساعت شبانه 26های آب را برای فراهم نتودن حداقل فشـار موثرسسـطح خدماتد در تتام نقاط شـبکه برای    های شـبکه سـیسـتم  

در ســاعاتی از روز حداک ر و ســاعات شــبانه روز متبیر بوده ز طراحی می کردند و این در حالی اســت که میزان موــرر در ور

نقطه از منبع  ترینمورر سفشار پاییند و در هن ام شب با حداقل مورر سفشار حداک رد هتراه است. معتوهً نزدیك به بحرانی

ــت ــیسـ رترین نقطه از م یا دوتأمین را به عنوان پیش فرض طراحی انتخاب می کردند. نقطه بحرانی عتوما مرتفع ترین نقطه در سـ

ایجاد شده بین  فتامنبع و یا ترکیبی از دو حالت قبل می باشـد و معتوه فشـار نقطه بحرانی بسـت ی به فشار نقطه ورودی منهای    

نقطه های ورودی و بحرانی دارد. مقدار تلفات در زمانی که تقاضـا و موـرر در حداک ر مقدار می باشد بیشترین مقدار متکن   

 است.
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هن امی که موـرر کنندگان در حال اسـتفاده از آب سبا اود درخواسـت صـبح و عوـرد هســتند فشار کلی سیستم به      پس 

به عوامل  ها نوسانات فولی مربوطهتین طور در خیلی از سـیستم . رسـد علت افزایش تلفات سـیسـتم به کتترین مقدار خود می  

 تواند بر روی تقاضــای درخواســتهای خاص و تعطیالت نیز میوزیا ر های موــرر تأثیر گذاشــته وآب و هوا بوده که بر نیاز

مدیریت مورر و فشار، زون بندی شبکه توزیع آب  یکی از بنیادی ترین کارها به منظور ها نیز ب ذارد.آب برای روزها یا هفته

 است که در ادامه به بحث و بررسی در این خووص پرداخته خواهد شد.

ندی بباشد. جهت اجرای طرح زونمیو مورر مدیریت فشار بنیادی ترین کارها به منظور  در شبکه های بزرگبندی زون

های مناسب با تراز یا کدهای ارتفاعی از وضعیت شهرسازی و شبکه توزیع آب در اختیار باشد محدوده تحت هزم اسـت نقشـه  

 عی با رعایت محدودیت فشار تعیین شود.نیز تراز ارتفا پوشش مخازن از روی حجم ذخیره مخزن موجود و یا توسعه آن و

ای هسنجیهر مخزن و انجام فشار های موجود در مرزهای محدوده تحت پوششبا شناسایی کامل موقعیت لوله، پس از آن 

 و معتوهً بزرگ هســتند زون هاتوان به قطع ارتباط بین دو ناحیه سزوند هتجوار اقدام نتود. می های هم فشــار،تهیه نقشــه هزم و

ر شــبکه آب د لذا معتوهً مشــکالت هیدرولیکی متترکز یا موضــعی به خاطر شــیرهای قطع جریان .اغلب تبذیه چند گانه دارند

به  پتپا های مو سیست شوند،بندی میتراز زمین زون های با تبذیه ثقلی به طور معتول توسـط سـطح  سـیسـتم  در آید. یبوجود نت

ه از های کنترل فشــار منحوــراً در اســتفادترین بخشیکی از مشــکل . ن هوایی بســت ی داردبه تراز مخاز بندیطور معتول زون

در زون بندی شبکه توزیع شهر قم سعی شده که مرز زون ها بندی اعتال مرزی یا سـرحد شیرهای کنترل است.  زونهای روش

د. زون فشاری و زون بهره برداری تقسیم بندی شدر معابری باشـند که حداقل قطعی لوله را داشـته باشد. زون بندی به دو بخش   

فشــاری زون هایی هســتند که با یکدی ر ارتباط هیدرولیکی نداشــته و به صــورت مجزا عتل خواهند کرد که هر زون  هایزون

 هلیکی داشته بدین صورت کزون های بهره برداری با هم ارتباط هیدروفشـاری شـامل یك یا چند زون بهره برداری می باشـد.    

های بهره برداری ارتباط مشــخش شــده و حوضــنه هایی شــامل شــیرهای قطع و وصــل به منظور مدیریت داخلی زون بین زون

 پیش بینی شده است.

 

 معرفي محدوده مورد مطالعه -0
است. این شهر در کنار رودخانه کیلومتری جنوب تهران پایتخت ایران واقع شده 825شهرهای ایران است که در از کالن قم

   .باشدمی قم شهرستان مرکز نیز و قم استان مرکز قم شهر. دارد قرار قم دشت در و قترود
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 حدودآن باشــد و هتننین مســاحت نفر می 8268851 برابر با، 8395جتعیت این شــهر بر اســاس ســرشــتاری رســتی ســال 

توویر ماهواره ای از شهر قم  را نشان  د2سشـکل شتاره  و  موقعیت جبرافیایی اسـتان قم  د8سشـکل شـتاره   . هکتار اسـت  81666

   دهد.می
 

 
 موقعيت جغرافيايي استان قم :(0) شماره شکل

 

 

 ای شهر قمتصوير ماهواره :(0)شماره شکل
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شــکل در اطالعات اولیه مناطق ســه گانه آبفا و د 8س شــتاره جدولمحدوده مورد مطالعه، کل مناطق شــهر قم می باشــد. در 

 قم ارائه شده است. رشه سه گانه با مناطق محدوده کل شبکه توزیع د3سشتاره 

 
 خصوصيات مدل هيدروليکي شبکه توزيع آب شهر قم در وضعيت موجود ( :0) شماره جدول

 تعداد مشترک )هکتار( مساحت نام منطقه آبفا رديف

8 8 7666 856366 

2 2 6166 831366 

3 3 2866 87866 

 010600 00011 مجموع 0

 

 
 گانه آب و فاضالب شهری قمسه محدوده مطالعاتي مناطق  :(0) شماره شکل
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ــد که کتترین  متر از 8825تا  191ارتفاعی از محـدوده مورد مطـالعه دارای حداقل و حداک ر کدهای    ــطح دریا می باشـ سـ

ارتفاعات مربوط به محدوده شـرق و شـتالی شهر قم و باهترین ارتفاعات مربوط به جنوب شهر قم، محدوده پردیسان می باشد.   

ــاهریه سبا رقوم     ــبت به مخازن س ــتت محدوده مورد مطالعه نس ــت که پائین ترین قس متر پایین تر و  71مترد  976هزم به ذکر اس

 رقوم ارتفاعی شهر قم را نشان می دهد. د تبییرات6سشکل شتاره متر باهتر می باشد.  869ین نقطه باهتر
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 رقوم ارتفاعي شهر قم تغييرات :(0)شماره شکل
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 نياز آبي محدوده طرح   -0-0
محدوده مورد  8397سال که از واحد مشـترکین دریافت شـد، متوسط مورر    قمبر اسـاس آنالیز اطالعات موـارر شـهر    

 لیتر بر ثانیه می باشد. 2195 مطالعه در شرایط موجود

 

 مدلسازی و تحليل هيدروليکي شبکه توزيع آب -0-0
نســـخه اصـــلی اســـت به نحوی که توانســـته اســـت رفتار  WaterGemsشـــده در این مطالعه مدل  اســـتفادهمدل کامپیوتری 

را در تتام شبکه پیش بینی نتاید. نتایج خروجی این برنامه به صورت ارائه اطالعاتی در مورد  قمهیدرولیکی سـیستم توزیع آب  

 ها و سرعت و مقدار جریان در لوله ها است.فشار روی گره

 

 رابطه هيزن ويليامز -0-0-0
ــت و در   تجربیاز جتله روابط  ــبات افت انر ی سبارد خطوط لوله، کاربرد فراوانی دارد فرمول هیزن ویلیامز اس که در محاس

 مهندسی هیدرولیك بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است.

87.4852.1)(68.10  D
C

Q
LH

HW

f

 

fH  ارتفاع معادل افت انر ی =(m) 

L  طول لوله =(m) 

Q  دبی =/s)
3

(m 

D  قطر لوله =(m) 

HWC یابد.= ضریب زبری دیواره لوله که با توجه به جنس و قدمت لوله تبییر می 
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  شبکه توزيع شهر قم پياده سازی مدل -0-0-0
ــبکه توزیع  ــهر قم مدل اولیه از ش پیاده محترم  یبا توجه به اطالعات دریافتی از کارفرما  WaterGemsدر نرم افزارش

، جنس لوله ها، اتواهت صحت سنجی قطر، steady stateدر حالت و تحلیل آن که پس از بررسی های اولیه سازی شده 

اطالعات شیرهای بسته پس از پیاده سازی موارر مشترکین و  انجام گردید. Web GISسامانه و محل انشعابات از طریق 

موــرر  patternو اطالعات دبی خروجی ســرشــاخه ها  887-3مطابق با نشــریه مذکور، شــبکه قم در مدل هیدرولیکی 

 در مدل تعری  شد.ساعتی شهر قم 

ارائه    WaterGemsدر نرم افزار  ال وی موـرر اعتال شـده در مدل هیدرولیکی شبکه توزیع شهر قم   د 5سشـکل شـتاره   

  .شده است

 

 
 مصارف شبکه توزيع شهر قم Patternپياده سازی  :(5)شماره شکل
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ــیون مناطق ایزوله انجام گرفت که در  ــ با توجه به اطالعات دریافتی از کارفرما محترم فقط کالیبراس ــکل ش د 7س و د6ستاره ش

 ارائه شده است. بعد از کالیبراسیون وقبل منطقه جتکران، وضعیت تبییرات فشار در ایست اه فشار سنجی 

و نقاط قرمز  WaterGemsهتانطور که مشـاهده می گردد، منحی آبی رن  مربوط به فشـار محاسـبه شـده توسـط نرم افزار       

 رن  فشار های ثبت شده توسط ایست اه فشار سنجی جتکران می باشد.  

 بعد از کالیبراسیون ارایه شده است. تبییرات فشار در آن منطقهدامنه  د1سشکل شتاره در 

 

 
 منطقه جمکران در ايستگاه فشار سنجي قبل از كاليبراسيونوضعيت تغييرات فشار  :(0)شماره شکل

 

 
 منطقه جمکران در ايستگاه فشار سنجي بعد از كاليبراسيون وضعيت تغييرات فشار :(6)شماره شکل
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 دامنه تغييرات فشار در منطقه جمکران :(0)شماره شکل

 

 

 

ارائه  براسیونبعد از کالی وقبل منطقه پردیسان، وضـعیت تبییرات فشـار در ایست اه فشار سنجی   د 86س و د9سشـکل شـتاره   در 

کن در آن به دلیل نبود شـیر فشار ش  شـده اسـت که اختالر فشـار های اندازه گیری شـده با محاسـباتی قبل از کالیبراسـیون      

دامنه  د88سه شکل شتاردر  کنفرانس مرتفع گردید. ویدئومحدوده بوده که پس از بررسـی این موضوع در جلسات تلفنی و  

 آن محدوده بعد از کالیبراسیون ارایه شده است.تبییرات فشار در 
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 منطقه پرديسان وضعيت تغييرات فشار در ايستگاه فشار سنجي قبل از كاليبراسيون :(0)شماره شکل

 

 
 منطقه پرديسان وضعيت تغييرات فشار در ايستگاه فشار سنجي بعد از كاليبراسيون :(01)شماره شکل
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 پرديساندامنه تغييرات فشار در منطقه  :(00)شماره شکل

 

 برخي از فعاليتهای انجام شده توسط اين مهندسين مشاور -0
 ، شرح برخی از فعالیت های انجام شده توسط این مهندسین مشاور ارائه شده است.د2سدرجدول شتاره 

 

 برخي فعاليتهای انجام شده توسط اين مهندسين مشاور ( :0) شماره جدول

 توضيحات تاريخ شرح

صحت سنجی حضور در شرکت آب و فاضالب استان قم جهت 

 شیرهای فشارشکن موجود در شبکه توزیعموقعیت 
86/88/91 

مقرر شد واحد فنی با هتاهن ی واحد تله متری شیرهای فشار شکن 

 موجود و فعال در شبکه توزیع را به این مشاور اعالم نتاید

 موجودتناقض در تعداد و موقعیت شیرهای فشارشکن  87/82/91 دریافت فایل نهایی موقعیت شیرهای فشار شکن موجود

 

 

 بازديدها و جلسات برگزار شده -5
 بازدید ها، جلسات و مووبات آن پرداخته شده است.برخی از  شرحبه ، د3درجدول شتارهس
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  بازديد ها و جلسات برگزار شدهبرخي ( : 0جدول شماره )

 تصميمات و مصوبات توضيحات تاريخ موضوع

کنترل شیرهای بسته 

 در شبکه توزیع

 اسفند 87

 91 ماه 

با واحد مذاکرات تلفنی  91 ماه  اسفند 87مورخ در 

 صورت دمهندس هدایتیسکارفرما محترم تله متری 

گرفت که به بررسی آخرین شیرهای بسته در شبکه 

 توزیع پرداخته شد.

ت گرفته هنوز تناقضا صورت جلسات رغم علی متاسفانه

وی کارفرما محترم سمتعددی در اطالعات دریافتی از 

که عتلیات کالیبراسیون مدل را با مشکالت وجود دارد 

اساسی مواجه نتوده است بخشی از این اطالعات مربوط 

به شیر های بسته و باز و بخشی مربوط به اطالعات شیر 

 های فشار شکن موجود در شبکه قم می باشد.

 ویدئو برگزاری

کنفرانس مشکالت 

اطالعات دریافتی از 

شیرهای فشار شکن 

 موجود

26/82/91 
مختوــات بعضــی از شــیرهای فشــار شــکن خارد از 

 محدوده شهر قم بود

کنفرانس مشکالت اطالعات دریافتی از  ویدئو برگزاری

 شیرهای فشار شکن موجود

 ویدئو برگزاری

یاده کنترل پکنفرانس 

سازی شیرهای 

 فشارشکن موجود

28/82/91 
موقعیت بخشی از شیرهای فشار شکن موجود پیاده 

 هیدرولیکی بررسی گردیدشده در مدل 

کنترل پیاده سازی شیرهای کنفرانس  ویدئو برگزاری

 فشارشکن موجود

 ویدئو برگزاری

یاده کنترل پکنفرانس 

سازی شیرهای 

 فشارشکن موجود

26/82/91 
موقعیت بخشی از شیرهای فشار شکن موجود پیاده 

 شده در مدل هیدرولیکی بررسی گردید

 پیاده سازی شیرهایکنترل کنفرانس  ویدئو برگزاری

 فشارشکن موجود

 ویدئو برگزاری

بررسی کنفرانس 

شبکه توزیع منطقه 

صفائیه و خطوط 

 انتقال آن

 نحوه تامین منطقه صفائیه و خط انتقال آن بررسی شد 25/82/91
بررسی شبکه توزیع منطقه کنفرانس  ویدئو برگزاری

 صفائیه و خطوط انتقال آن

 ویدئو برگزاری

 کنفرانس بررسی

شبکه توزیع منطقه 

صفائیه و خطوط 

 انتقال آن

 نحوه تامین منطقه صفائیه و خط انتقال آن بررسی شد 26/68/99
کنفرانس بررسی شبکه توزیع منطقه  ویدئو برگزاری

 صفائیه و خطوط انتقال آن
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 موانع و مشکالت انجام كار -0
سشـامل شـیرهای بسـته، فشار شکن های فعالد از سوی کارفرما محترم،     یاطالعات دریافت وجود نقش دربه دلیل  -8

 انجام عتلیات کالیبراسیون مدل هیدرولیکی برای کل شهر قم مقدور نشده است.

جهت شـــروع عتلیات کالیبراســـیون مدل هیدرولیکی مذکور برای کل شـــهر قم نیازمند تایید برخی از اطالعات  -2

باشــد که علی رغم ارسـال فایل مدل، از ســوی کارفرما محترم   مذکور میهیدرولیکی پیاده سـازی شـده در مدل   

داده نشـده اسـت. خاطرنشان می گردد اطالعات مورد بحث شامل،    به درخواسـت این مهندسـین مشـاور   پاسـخی  

 91و  97به تفکیك سال بهره برداری میلیتتر، موقعیت دقیق شیر های فشار شکن  256جنس، قطر لوله های باهی 

 باشد.می 

 جمع بندی -6
ه با ک کالیبراســیون منطقه پردیســان، مهدیه و جتکران انجام شــده اســت با اطالعات دریافتی از ســوی کارفرما محترم 

انجام  91و  97تناقضـات موجود در شـیرهای بسـته و عدم تفکیك سال بهره برداری شیرهای فشار شکن در سال    به  توجه

ــیون عتلیات  ــده کالیبراس ــت اه های   مقدور نش ــد باتوجه به اینکه اطالعات دریافتی از ایس ــت. هزم به توضــیح می باش اس

گردد و بعد از  هکالیبر 8397می باشد، ابتدا می بایست مدل مذکور طبق سال  97فشـارسنجی شبکه توزیع  مربوط به سال  

 . شودتدقیق  8391مدل به سال  91آن با فعال نتودن شیرهای فشار شکن سال 
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 ربرنامه زمانبندی انجام كا -0
  ارائه شده است. صفحه بعدبرنامه زمان بندی این پرو ه شامل مراحل پیش بینی و انجام شده در جدول 



 

 

 99ماه  فروردینجدول پیشرفت 

 

 برآورد گردیده است.ارسال شده است  72/40/80مورخ  5046ج/نحوه محاسبه پیشرفت کار مطابق برنامه زمانبندی جدید که طی نامه شماره 

 اسفند ماه محاسبه شده است.به دلیل شیوع ویروس کرونا بدون لحاظ نمودن پیشرفت  9980نظر به توقف تعامل کاری با کارفرما محترم در اسفند  9988پیشرفت فروردین ماه 

 شرح فعالیت ردیف

 ماه جاري انجام شده سهم فعالیت
ماه  مقایسه

 جاري

 )درصد (

 تاكنون

 كل مقایسه

 )درصد (
از كل طرح 

 )درصد (

تا پایان ماه قبل 

 )درصد (

انجام شده 

 )درصد (

پیش بیني شده 

 )درصد(

انجام شده 

 )درصد(

 پیش بیني شده

 )درصد(

  دریافت اطالعات و صحت سنجي

 4 6 6 4 4 4 6 6 اطالعات دریافت 9

 4 6 6 4 4 4 6 6 صحت سنجی اطالعات 7

 4 94 94 4 4 4 94 94 حذف مخزن هفتجهت شرایط مختلف هیدرولیکی   بررسی 9

  مدلسازي و تحلیل هیدرولیکي شبکه توزیع

 4 94 94 4 4 4 94 94 تهیه مدل اولیه 0

 Water Gems 96 96 4 4 4 96 96 4صحت سنجی مدل  6

 -9 96 97 -9 5 9 8 96 کالیبراسیون 5

 -5 97 5 -5 97 5 4 96 تحلیل شبکه توزیع و تعیین نقاط بحرانی 2

 -0 0 0 -0 0 0 4 94 ناحیه بندی فشاری و بهره برداری 0

 -7 7 4 -7 7 4 4 96 ارائه طرح اصالح و توسعه شبکه 8

 -04 28 76 -04 82 01 45 011 جمع
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