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 و يطراحيک گام فراتر در راه توسعه پس از سرمايه گذاری اقتصادی از طريق 

ي انآبرس یها شبکه از یبردار بهره و مصرف تيريمد هوشمند یها سامانه يمهندس

 یکشاورز و سبز یفضا صنعت، شرب، یها بخش در
                            

 ، دانشيار دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشکده کشاورزی،گروه مهندسي آب*مهدی قيصری
نيكي: پست الكتروgheysari@cc.iut.ac.ir  

 

 چکيده 
تنها راه حل برای مديريت بحران کمبود آب، افزايش بهره وری پس از انجام سررمايه گذاری اقتصادی  در شررايط کنوني

مصررف آب و مديريت آب از منب  تا مصرف در تمام بخش های صنعت، کشاورزی، فضای سبز و شرب مي باشد  ووشبختانه 

ريت و يدر کشور سرمايه گذاری اقتصادی ووبي برای زيرساوت های مرتبط با مسائل آب انجام شده است  اما در زمينه مد

بهره برداری اقدامات اسراسري انجام نشرده است  سامانه مديريت هوشمند آب يک راه حل جام  برای نتارت و کنترر بر 

 مصرف  آب در بخش های مختلف ارائه مي دهد  

 : سامانه پايش، مديريت آب، هوشمندسازی ها کليد واژه
 

  مقدمه -1

حسضر  . در حسلآب قرار داردادید بحران تنش آبي و در ارایط از نظر منسبع آب المللي، کشور ایران هسی معتبر بينبر اساس  ااس  

بسايسری از منسق  کشاور بس کمبود اادید منسبع آب روبرو هستند و از قرمي منسبع آب مو ود بل دليض اضسمل برداات، ترييراق اقليمي و 

دا تحت تسثير قرار گرمتل اند. در اااارایط کنوني تنرس رال حض برای مدیریت بحران کمبود آب، امزایش بررل وری بسرگزاری زیسد، اااادی

 مصرف آب و مدیریت آب از منبع تس مصرف در تمسم بخش هسی صنعت، کشسورزی، مضسی سبز و ارب مي بساد. 

بط بس مسسئض آب انجسم ادل است. امس در زمينل مدیریت و  وابختسنل در کشور سرمسیل گذاری اقتصسدی  وبي برای زیرسس ت هسی مرت

بررل برداری اقدامسق اساسساي انجسم نشادل است. زمسني توسعل بل معنسی واقعي در بخش آب تحم  مي یسبد کل بل تمسم  نبل هسی توسعل 

 مخصوصس مدیریت و بررل برداری تو ل اود. 

ل هسی مضسی سبز توسط پيمسنكسران انجسم مي اود و ابزار نظسرتي کسرآمدی نيز مدیریت ابكل آبرسسني و آبيسری در عرصدر حسل حسضر 

برداری برای کنترل معسليت هسی پيمسنكسران و ود ندارد. مجموعل پيمسنكسران بل روش هسی سنتي و بدون  سمع نگری بل کض سيستم، بررل

يستم پيسدل برداری از سهسی  ود را برای بررلبل قور مستمض، برنسملدهند. هر پيمسنكسر از اابكل آبرسسني و آبيسری مضسی سبز را انجسم مي

هسی گساتردل و مشتر  در نند منقمل، مشكتق زیسدی ایجسد مي نمسید از  ملل برداات آب در ابتدای نمسید. این مساللل در اابكلمي

قرمي ابكل هسی  از هسی آبيسری تحت مشسر. ط توسط یک پيمسنكسر و کسهش ادید مشسر سيستم در پسیين دست و عدم عملكرد سيستم

آبرسسني یک مجموعل در هم تنيدل و بزرگ مي بساد کل نحول بررل برداری در هر منقمل بر روی سسیر منسق  تأثير گذار مي بساد کل در 

رقسبي هسی غول روشبل عت روش هسی  سری این برهمكنش هس نسدیدل گرمتل ادل و مدیریت سيستم بل صورق منقمل ای انجسم مي گردد.
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یين اود. در این ارایط آبيسری بس راندمسن بسيسر پسهسی مضسی سبز توسط پيمسنكسران ا را ميبل عنوان روش آبيسری سریع در انواع عرصل

 شهسی روانسب در مضسی سبز، نفوذ عممي و بيااود. در منسق  بس دساترساي مقلوب بل منسبع آب  ریسنو هدر رمت بسالی آب انجسم مي

نش هسی نوین آبيسری، مضسی سبز بس بحران کمبود آب و تآبيسری در حسلي اتفسق مي امتد کل در بر ي منسق  دیگر بس و ود کسربرد روش

   شكي روبروست.

بس تو ل بل گساتردگي و تعدد ققعسق مضاسی سابز در اررهس، اررداری  رت نگرداری از مضسی سبز نسگزیر بل استفسدل از پيمسنكسران و 

بس  بساااد. نظسرق بر معسليت پيمسنكسرانهسی آنسن مييسران مضااسی ساابز اساات و تنرس رال مدیریت این مجموعل نظسرق واقعي بر معسليتآب

اساتفسدل از کسراانسسسن و نيروی انسسني عمتغ غير ممكن است. نمي توان بل ازای هر آبيسر یک نفر کسرانس  یس پلير را مأمور نظسرق بر 

 د. نحول آبيسری نمو

 هسی مختلفبسزدل و ميزان آب بدون درآمد در اااررهس و اسااتسن نسکسرآمد و کم هسی آبرساسنيبرداری از ااابكلبررللذا در اارایط معلي 

بس کسربرد تكنيک هسی مدیریت هوامند در ابكل هسی آبرسسني مدیریت سيستم بل صورق یكپسرنل و بر ط انجسم  بساد. کشور بسال مي

در ابزارهسی کنترلي مسنند وضاعيت روان و  سموش بودن پم  هس، وضعيت ايرهسی مشسراكن و ايرهسی کنترلي  مي گردد و ترييراق

 01الي  01بل صاورق لحظل ای متنسس  بس ترييراق در مصسرف و حجم آب در دستر  انجسم مي گردد. در ابكل هسی آبرسسني متوسط 

قل مستميم بس مشسر در ابكل دارد. بس مدیریت مشسر در سسعسق مختلف ابسنل درصاد از مصاسرف مربوب بل نشات از ابكل مي بساد کل راب

روز و ایسم ساسل متنسسا  بس ترييراق مصرف ميتوان بل ميزان قسبض تو ري آب بدون درآمد مربوب بل نشت از ابكل را کسهش داد. ابكل 

ند و از قرف دیگر بل دليض  ریسن یسمتن آب در هسی آبرساسني از یک قرف از گران قيمت ترین زیرسس ت هسی ارری بل امسر مي رو

مدیریت مشااسر یک ابزار کسرآمد برای کسهش آب بدون درآمد و این ااابكل هس عمر مفيد کوتسهتری نساابت بل سااسیر تأساايسااسق دارند. 

ابكل، کسهش  قوری بيشاتر از اابكل مي بسااد. مدیریت مشسر منجر بل کسهش ميزان نشت و بسعف امزایش عمر تأسيسسق و تجريزابررل

بحران  توان در زمسن کم آبي وبس استفسدل از مدیریت مشسر در ابكل مي گردد.تعداد حوادث و اتفسقسق و همچنين کسهش آب مصرمي مي

  بندی و ققع آب  ودداری نمود.بس کنترل مشسر حجم آب در دستر  را بل صورق یكسسن در ابكل توزیع نمود و از  يرل

سبض هسی متعدد انجسم ادل قهسی علمي و عملي آبيسری عرصال هسی مضسی سبز بس تو ل بل مقسلعسق و پووهشبرنسملالزم بل ذکر اسات کل 

ساااد وليكن بتدوین و ارائل مي بساااند. این برنسمل دقي  و مدون، قسبض ارائل بل پيمسنكسران و آبيسران مضااسی ساابز در هر بخش و منقمل مي

ر تواند نمش نظسرتي، مسنيتورینگ و کنترلي دابزارهسی نظسرتي کسرآمد است. سسمسنل پسیش مي ضامسنت ا رای آن منوب بل دساترساي بل

 سقح ابكل آبرسسني مضسی سبز ارر را دااتل بساد.

کل امكسن مشسهدل وضعيت  سری و ترييراق سيستم در قول زمسن را مراهم است امزارهس امزارهس و نرمای از ساختساسمسنل پسیش مجموعل

ل دهد تس بدانيم در زمسن حسل یس در گذاتل آب بل نتر سسمسنل پسیش در یک ابكل آبرسسني بل مس این امكسن را ميبل عبسرق ساسدل کند.مي

ن بر تواممدار و نل مدق از کجس برداات ادل و نل ممدار و نل مدق بل کجس تحویض دادل ادل است. بس پسسخگویي بل این دو سوال مي

هسی تعيين ادل تذکراق و اقدامسق الزم ی آبيسری و معسليت پيمسنكسران نظسرق نمود و در صاورق تخقي از برنسملهسروند ا رای برنسمل

را انجسم داد. پيسدل سسزی یک سسمسنل پسیش بس نص  تجريزاتي همرال  واهد بود تس در نتيجل آن بتوان مواردی همچون ميزان آب برداات 

س، آب تحویض دادل ادل بل گرل هسی مصرف، مشسر در نمسب مختلف ابكل، سقح آب دا ض مخسزن، ادل از نسل هس، آب عبوری از لولل ه
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هس، وضعيت بسز و بستل بودن ايرهس و ... را در مرکز پسیش و در یک نمقل مشسهدل کرد. در سسمسنل وضاعيت رواان و  سموش بودن پم 

 پسیش دو موضوع اصلي دنبسل مي اود

 انس ت و ثبت اقتعسق  -0

را در  اود کل این ممولل کمک بسيسریهسی بو ود آمدل در سايساتم بس استفسدل از سسمسنل پسیش دریسمت و ثبت ميالعمضرهس و عكررمتس

هسی هيدروليكي اقتعسق ثبت ااادل توسااط هسی ا رایي یک ساايسااتم  واهد نمود. در حوضاال منسبع آب و ااابكلتدوین دسااتورالعمض

 دهند.س و ابزارهسی مدیریتي را تشكيض ميههسی پسیش اسس  ایجسد مدلسسمسنل

 نظسرق و کنترل -2

نظسرق و کشاف رمتسرهس، واکنش هس و ا تتالق یک مجموعل بس اساتفسدل از سسمسنل پسیش امكسن پذیر  واهد بود. بل عنوان ملسل در یک 

واند نساي از ل مي اود. این مسللل مي تابكل هيدروليكي امت نسگرسني مشسر در یک نمقل یس منقمل توسط سسمسنل پسیش ثبت و نمسیش داد

عواملي همچون امزایش مصارف در آن قسامت، ااكساتگي لولل، تخليل نسگرسني آب از اابكل و اتفسقستي از این نظير بساااد کل بس و ود 

 سسمسنل پسیش مجموعل بررل بردار بل سرعت از ر داد اقتع حسصض نمودل و عكر العمض منسس  را انجسم  واهد داد.

ساسمسنل هواامند بررل برداری از اابكل آبرساسني،  قسبليت کسربرد در اابكل هسی آب ارب، صنعت و مضسی سبز ارری را دارد. در این 

هسی آبرسااسني بل صااورق هوااامند تحت وب برداری از ااابكلسااسمسنل هس، پسرامتر مشااسر و مصاارف بل عنوان مرمترین پسرامترهس در بررل

برداری از اابكل آبرساسني بس تو ل بل فرميت هيدروليكي سايستم، مشسر برينل تعيين و بررل در تمسم دورل ااوند، بل نحوی کلمدیریت مي

ل توان بل کسهش مصرف انرژی، کسهش نشت از ابكهسی این سيستم ميگردد. از مزیتتوسط ابزارهسی کنترلي بر روی ابكل اعمسل مي

آبرساسني، کسهش هزینل هسی نيروی انسسني، امزایش عمر مفيد تسسيسسق، مدیریت  داری اابكلآبرساسني، کسهش هزینل هسی تعمير و نگل

بندی در اارر، امزایش رضسیت مندی مشترکين، و در بخش مضسی سبز توزیع عسدالنل آب اارب در اارایط کمبود آب و حذف  يرل

برنسمل هسی آبيسری تدوین ادل در هر اارری و صانعتي تخصاي  آب بل عرصال هسی  مضاسی سابز بر اسس  نيسز آبي، نظسرق بر ا رای 

 عرصل، اعمسل نمقل نظراق کسرانسسي و امزایش بررل وری مصرف آب در مضسی سبز ارری و صنعتي ااسرل نمود. 

 سااسمسنل مدیریت هوااامند توزیع آب یک رال حض  سمع برای نظسرق و کنترل بر مصاارف  آب در بخش هسی مختلف را ارائل مي دهد.

د بر ا رای مدیریت مصااارف بس تأکيبل بحران کمبود آب کشاااور و بس تو ل بل سااايسساااترسی اقتصاااسد ممسومتي مبني بر  بنسبراین بس تو ل

 امزایش بررل وری مصرف آببسید در  رت  و بخصوص مدیریت ارری سيسسترسی مدیرانهسی کلي اصتح الگوی مصرف و سايسست

یط آب در اراو مدیریت توزیع عسدالنل سورزی، مضسی سبز و ارب و مدیریت آب از منبع تس مصارف در تمسم بخش هسی صانعت، کشا

 کمبود آب  بساد.

از منظر دیگر، امروزل در تمسم نمسب کشاور ااسهد  شاک اادن ااس ل هس و سراس ل هسی در تسن هستيم و در تسن کرنسسل در ارر بل 

دليض کمبود آب دنسر اساتر  هسی اادیدی مي ااوند. از قرف دیگر بل دليض مسسئض زیست محيقي حفر در تسن کرنسسل مو ود در 

هسی ملي محسوب مي اوند از اهميت بسالیي بر وردار است. بل قوریكل  اگر این در تسن  مجتمع هسی صانعتي و مسدرکشور کل سرمسیل

در ارایط معلي آب و هوایي کشور  شک اوند، بل دليض محدودیت هسی آبي، کسات مجدد نرسل این در تسن و رسيدن بل تسج پواش 

تعيين ممدار بررل وری مصرف آب در یک منقمل مشخ  و ارزیسبي  در ننين اارایقيو کنوپي مورد نظر غير ممكن بل نظر مي رساد. 
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تعيين دقي  نيسز آبي مضسی سبز ارری  وکشسورزی از اهميت بسيسر لذا  ميزان ااسدابي در تسن و مضاسی سابز، الزم و ضاروری مي بساد.

وکليمس و گونل، ساان گيسل، ااارایط ميكر بسالیي بر وردار اساات. یكي از معتبرترین روش هسی تعيين نيسز آبي گيسهسن محسساابل بر اسااس 

اقليمي و بس تو ل بل محدودیت هسی  س ، آب و محدودیت هسی محيقي مي بساااد. پر از تعيين نيسز آبي گونل هسی گيسهي، مرمترین  

روش  و مسااللل تدوین برترین برنسمل آبيسری و مدیریت آبيسری بر اسااس  ااارایط  س  وآب منقمل، نوع در تسن، ساان در تسن، سااسبمل

بسید تو ل داااات کل تس کنون مقسلعسق  سمعي در بيشاتر نمسب کشااور در زمينل ااارایط آب و هوا  دمس و آبيسری قبلي در تسن مي بسااد. 

بسرش(، بسمت  س ، توپوگرامي زمين و گونل هسی گيسهي انجسم اادل اسات. امس هيچگسل از این دادل هس بل صورق عمليستي استفسدل نشدل 

لذا ضروری است کل تكنولوژی سسمسنل هوامند در  رت کنترل و اعمسل برنسمل هسی تدوین اادل و ود ندااتل است.  اسات و اارایقي

کشاااور بومي ساااسزی گردد و قراحي هس، نرم امزارهس و برقراری ارتبسب بين مدلرس و دادل هس  کل تس بحسل در کشاااور عمليستي نشااادل اند، 

 .ی  رو ي آن برای مدیران و تصميم گيران کشور بسيسر مرم مي بساددادل هس نراکلعمليستي و ا رایي گردند. 

بس  برداری برينل از منسبع آب در دستر ااسیسن ذکر اسات کل سسمسنل هسی هوامند مدیریت منسبع آب و ابكل هسی آبرسسني منجر بل بررل

وليل و هزینل هسی  سری ساايسااتم، نظسرق بر تو ل بل ااارایط کمي و کيفي منسبع، اضااسمل ااادن ارزش امزودل بل ساارمسیل گذاری هسی ا

امزایش بررل وری مصاارف آب  کسهش هزینل تسمين آب(، ااانسسااسیي بل موقع ا تتالق و  ،هسی بررل برداران ااابكل آبرسااسني معسليت

سری نوین بيهسی آهس در ااابكل آبرسااسني  کسهش هزینل تعمير و نگرداری(، مدیریت مشااسر و امكسن ا را و عملكرد دقي  ساايسااتم رابي

اقتعسق ثبت اادل توسط سسمسنل پسیش در سقح کتن مدیریتي و کسهش  اساتفسدل از کسهش هزینل سايساتم هسی آبيسری تحت مشاسر(، 

 ریزی در ارایط کمبود آب  حفر مضسی سبز در ارایط بحران( مي گردند.ریسک  شكسسلي و امكسن برنسمل
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