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Abstract
Introduction: The use of treated wastewater has been common in various countries around
the world for a long time. With increase in world population and the need for more water
resources, the use of treated municipal wastewater for irrigation is expanding. One of the
limitations of using treated wastewater for irrigation is the cost of transporting it to
agricultural areas. In general, costs of water conveyance line are estimated using pricing for
constructed projects that may be similar in the size, material, and depth. The water supply
system for irrigation in the plains of Varamin and Pakdasht in the south of the capital has
always been considered due to its size and socio-economic importance. The presence of a
large treatment plant in the south of Tehran can be a reliable source of recycled water. This
treatment plant with a capacity of 700,000 m3/day produces effluent of suitable quality for
agriculture from the municipal wastewater treatment process. Part of this wastewater has
been transferred to the irrigation network of Varamin through a 36 km long open canal for
the last 30 years. The effluent extracted from Tehran water treatment plant provides the
conditions for the implementation of an efficient plan to solve the existing problems and
provide safe water. Based on this, a 36 km transmission line with a water delivery structure
to the downstream irrigation network was considered. After the implementation of the
project, the transmission line with a discharge capacity of 9 m3/s and the existing canal with a
transfer capacity of 4 m3/s, will perform the effluent transfer work with an integrated system.
The existing canal will normally act as a substitute and complement, and in critical times and
in the presence of rain and floods, it will enter the transmission circuit and operate with the
main system.
Methodology: The case study is the second line of wastewater transfer near Tehran canal in
the south-east of Tehran province. Tehran canal, approximately 36 km long, starts from the
southern Tehran treatment plant located in the south of the Shahre’Rey and joins the main
canal of the Varamin irrigation network. Then, it feeds the main canal (AB) of the Varamin
irrigation network and secondary canals by a water dividing structure. In this section,
different options of material and type of pipe for the second line of wastewater transmission,
such as closed pipes (pipes and concrete boxes) or open canals are examined. The following
is a brief description and economic estimate of the proposed options. In this study, by
examining six different options and based on the material and type of transmission line and
implementation feasibility, a suitable transmission line is selected technically, economically
and environmentally. The considered options were as follows: building a new canal parallel
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to the existing canal, constructing two concrete boxes parallel to the existing canal,
constructing a concrete twin box parallel to the existing canal (in one side of the Tehran
canal), compound cross-section option (correction of Tehran canal), re-lining the Tehran
canal and using a pipeline parallel to it, and finally, implementing a transmission line
parallel to the Tehran canal and maintaining the current operating conditions of the Tehran
canal. To estimate the costs of executive operations, the proposed options are examined in
detail. After selecting the appropriate option, which was to be implemented with thick
polyethylene pipes, the production line of this type of pipes was imported to Iran by
Mohammadian Oil and Gas Engineering and Development Company to produce pipe with
diameter of 3000 mm.
Results and discussion: In this section, the transmission line flow was analyzed at different
hours of the day and the design flow was obtained. Different materials were investigated for
the transmission duct, the roughness coefficient proportional to the diameter and the
material of the transmission pipe for the sewage was proposed, a hydraulic model was
implemented to simulate the flow behavior in the duct and to determine the location of
manholes. Finally, the economic analysis of the project was performed for different options
and the sixth option was selected to implement.
Conclusions: Open canal option in terms of environmental issues and sedimentation
problems and maintenance and operation problems (especially due to sewage, is prone to
algae growth and needs regular and continuous attention, and given the short life cycle of
the project) was not recommended. The cost of execution of concrete box in comparison with
SRPE pipes does not show a significant difference and in terms of technical and operational
issues, execution time, design safety (in terms of leakage) and difficulty of execution is not
comparable to transfer using pipe. In addition, reinforced polyethylene pipe has a significant
advantage over concrete box. Therefore, the sixth option was selected and implemented.
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چكیده :در این تحقیق گزینههای هیدرولیکی و اجرایی برای احداث خط دوم انتقال پساب تصفیه خانه جنوب تهررران بررسری و تحلیرل
شدهاند .این طرح از نظر حجم باالی انتقال پساب به زمینهای کشاورزی ،در کشور منحصر به فرد است و در راستای بازچرخانی و استفاده
مجدد از آب و تامین آب کشاورزی دشت ورامین انجام میشود و توسعه خط انتقررال موجررود انجررام میشررود .در ایرن بررسری محاسررتا
هیدرولیکی برای شش گزینه پیشنهادی انتقال پساب انجام شد .این گزینهها شامل احداث کانال جدید ذوزنقهای به موازا کانال (تهران)
موجود ،اجرای  2باکس بتنی به موازا کانال موجود (و اجرا در دو سمت کانال یا در یک سمت کانال موجررود) ،اجرررای مقطررم مرکر و
افزایش ارتفاع کانال تهران ،پوششدهی مجدد کانال تهران و استفاده از یک خط لوله به قطر  2400میلیمتر به موازا آن و نهایتاً اجرررای
یک خط لوله  SRPEبه قطر 3000میلیمتر به موازا کانال تهران بودهاند .این گزینهها از نظررر اقتصررادی ،سررهولت اجرررا ،تملیررک ارا رری،
مسائل بهره برداری و مسائل محیط زیستی نیز مقایسه شدند .در نهایت گزینه استفاده از یک خط لوله  3000میلیمتر که در اغلر مرروارد
حامل جریان روباز است به عنوان گزینه برتر معرفی شد .این طرح با تولید لولههای الزم در مجاور محل اجرا همراه اسررت و قررادر اسررت
افزایش ظرفیت تصفیه پساب تا  25درصد میزان کنونی را نیز پوشش دهد.
كلیدواژگان :تولید لوله ،لوله با قطر بزرگ ،تصفیه خانه ورامین ،انتقال پساب ،لولههای .SRPE

 -1مقدمه

مدیریت آب در استانتول را ارزیابی کرد .او بیان داشت طی

اسرتفاده از فا ر ب تصررفیه شرده در کشرورهای مختلر

دهرره گذشررته  3/6میلی رارد دالر برررای بهتررود و گسررترش

جهان از گذشته متداول بروده اسرت .برا افرزایش جمعیرت

سامانههای آب و فا ر ب در ایرن منطقره سررمایهگذاری

ب تصفیه

ب تصفیه شده در همان مد از  %10بره

جهان و نیاز به منابم آب بیشتر ،استفاده از فا

شررده شررهری برررای آبی راری ارا ری کشرراورزی در حررال
گسترش است (.)Revitt et al., 2021; Feigin et al., 2012

شده است .فا

 95%افزایش یافته و چندین پرروژه انتقرال آب در مقیراس
بزرگ آغاز شده است .تحقیقری در اسراانیا نشران داد کره

بکارگیری ایمن این منرابم رمن افرزایش امنیرت غرذایی

استفاده دوبراره از پسراب تصرفیه شرده و انتقرال آب برین

( ،)Ungureanu et al., 2020یک راهترد تأیید شرده بررای

بخشرری میتوانررد منجررر برره سررودمندیهای اقتصررادی و

استفاده کارآمد و جلوگیری از آلودگی آب است که به طور

زیسرررتمحیطی و صررررفهجویی در هزینرررههای پماررراژ و

روزافزون در جهان به ویژه در کشورهایی که با کمترود آب

کوددهی و در نهایت بهترود عملکررد و درآمرد کشراورزان

Jaramillo and

شود ) .(Heinz et al., 2011بره طرور کلری جابرهجایی آب

 Altinbilek (2006) .)Restrepo, 2017در پژوهشررری

توسط سرازههای انتقرال ماننرد کانالهرا ،لولرهها ،تونلهرا،

روبرهرو هسرتند در حرال توسرعه اسرت (
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گزینهیابی طرح هیدرولیكی و اجرای خط دوم...

گالریهررا و زهکشهررا انجررام میشررود (.)Toprak, 2016

جنس ،عمق و مکان هماننرد باشرند .امرا همخروانی کامرل

انتقررال آب اغلرر بررا هرردر رفتهررایی همررراه اسررت.

عاملهای ا رگذار بین پروژههای مختل

بسریار نامحتمرل

) Mohammadi et al. (2019با انجرام مطالعره میردانی بره

اسررت .بنررابراین ،محققرران بررا اسررتفاده پایگرراه دادههررا و

ارزیابی انتقرال آب در شرتکه ورامرین پرداختنرد .یافترهها

روشهای رگرسیون به دنتال بررآورد بهینرهترین روش در

نشان داد عمر باالی کانالها درکنار بهرهبرداری و نگهداری

پروژههای انتقال آب هسرتند (.)Marchionni et al., 2016

نامناس

موج

هدر رفتهای گسرترده در مسریر انتقرال

شده است .استفاده از پوششهای نفوذ ناپذیر تا حد زیادی
میتواند هدر رفتهای انتقال را کاهش دهد.

Malekpour

تحقیق انجرام شرده توسرط

)Ahmadi Kord et al. (2017

منجر به ارائه یک مدل بهینه با رویکرد فازی بررای انتقرال
پساب به مناطق کشاورزی شد .این مدل ریا ی به صور

) and Dahanzadeh (2017در تحقیقرری بررره مقایسررره

همزمان برای مکانیابی تصفیهخانه ،احداث لوله یا کانال و

هیدرولیکی انتقال آب با لولره کرم فشرار و مجررای روبراز

تخصیص پساب تصمیمگیری میکند.

پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد به دلیل هدر رفت کمترر

تاکید داشرتند برنامرهریزی و طراحری سرامانههای برزرگ

آب ،سرعت عمل باال ،آسانگری در اجرا ،پر کمتر زمین و

انتقال آب نیاز به مدلهای برآورد هزینه دارند .بررای ایرن

استفاده بهینه از ارتفاع هیدرولیکی آب ،لوله پلی اتیلن برر

منظور مدل واتر کاست 1را معرفی کردند که بررای بررآورد

مجرای روباز برتری دارد .استفاده و انتقال غیراصولی پساب

هزینۀ پرروژه برزرگ انتقرال آب در شرمال شررقی آریزونرا

تصفیه شده به دلیل وجود ذرا معلق کانی و آلری ،گراهی

استفاده شد .ایرن مردل بره مهندسران اجرازه میدهرد ترا

میتوانررد موجرر انتشررار برروی نامناسرر و آزار سرراکنان

هزینههای طی گستردهای از فشار و قطرر و جرنس لولره

منطقههای همجوار و همچنین کارگران شاغل در پروژههرا

شامل پلریاتیلن ،پیویسری ،فروالد و چردن نشرکن را در

شررود .برررای کاسررتن از ا رگررذاریهای محیط ری و امکرران

شرایط مختل جاسازی و عمق دفن ،برآورد کنند .به طرور

دسترسی افراد در طول مسیر بره پسراب انتقرالی ،خطرو

معمول ،طراحی سیستمهای انتقال آب بر این فرض استوار

انتقال پرساب بره مناطق مصرف به صور لوله و یا کانرال

است که پارامترهای مو ر ،در طول چرخه عمر سامانه ابت

سر پوشیده طراحی میشرود .برا توجره بره فاصرله محررل

باقی میماننرد .در حرالی کره عردم قطعیتهرایی در طری

تولیرد و مرصرف پرساب و همچنین نوع خرط انتقرال کره

تجزیه و تحلیل و طراحی این سامانهها ،ماننرد زبرری لولره

امکان دسترسی افراد و ساکنین منراطق مجراور را کمینره

معررادل و قطررر داخلرری واقعرری لولررهها پدیرردار میشررود

میسرازد ،امکران تيییرر قابررل توجره در کیفیرت پسرراب و

( .)Tsakiris and Spiliotis et al., 2016ررری زبررری

همچنین تا یرگذاری و تا یرپرذیری از محریط امکانپرذیر

لولههای مردفون از عاملهرایی ماننرد جرنس لولره ،زمران

نیسررت ( .)Anonymous, 2010یکرری از محرردودیتهای

سرررویس ،کیفیرت آب ،فشررار و سرررعت جریران آب تررا یر

ب تصفیه شده برای آبیاری ،هزینه انتقرال

میپذیرد .قطر داخلی لولهها برا گذشرت زمران دسرتخوش

آن بره منراطق کشراورزی اسرت (Jemmali and Abdel-

تيییر میشود و در لولههای قردیمی قطرر واقعری داخلری،

 Seyedabadi and attari (2012) .)Majid, 2002در

کوچک شده و گاهی شکل غیر دایرهای به خرود میگیررد

تحقیقی به بهینهسازی سرامانه انتقرال پسراب تصرفیهخانه

).(Shu et al., 2009

استفاده از فا

فا

ب به مناطق کشاورزی با استفاده از الگوریتم ژنتیرک

پرداختند .در مدل توسعه یافته ،قطر خطو انتقال پسراب
باتوجه به تابم هردف و برر متنرای کمینهسرازی هزینرهها
بهینه شده است .به طور کلی ،بررآورد هزینرههای خطرو
انتقال آب با استفاده از قیمتگذاری پروژههای کره پیشرتر

)Chee et al. (2018

سامانه تأمین آب ارا ی کشاورزی در محردوده دشرتهای
ورامین و پاکدشت در جنوب پایتخرت بره علرت گسرتره و
اهمیت اجتماعی– اقتصادی آن همواره مرورد توجره بروده
است .با توجه بره احرداث سرد مراملو ،در شررایط کنرونی
استفاده از جریان آب رودخانه برای مصرفهای کشراورزی

ساخته شدهاند انجام میشود که ممکن است از نظر اندازه،
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دوره  ،17شماره  ،2تابستان 1401

هیدرولیک

دشت ورامین منتفی است و پساب خروجی از تصرفیهخانه

میکند .بر این اساس یک خرط انتقرال  36کیلرومتری برا

جنوب تهران به عنوان جایگزین جریان آب سطحی حقابره

سازههای مختل  ،سازه تحویل آب به شتکه پایین دسرت،

کشاورزی دشت ورامین از جراجرود در نظرر گرفتره شرده

تکمیل و اص ح حو چههای تيذیه مصرنوعی ،اصر حاتی

است .وجود یک تصفیه خانه بزرگ در جنوب شرهر تهرران

در کانال موجود و شتکه دشت ورامین مد نظر قرار گرفت.

میتواند منترم ترأمین آب بازیرافتی مطمئنری باشرد .ایرن

انتقال آب در شرایط معمول و با ظرفیت عتور دبی 9 m3/s

ب شهری با ظرفیتی برال برر  700هرزار

در کنار کانال موجرود برا ظرفیرت انتقرال  4 m3/sبرا یرک

تصفیهخانه فا

مترمکع در روز ،تولید کننده پسراب برا کیفیرت مناسر
برای کشاورزی است .بخشی از این فا

سامانه تلفیقی کار انتقال پساب را انجام خواهند داد .کانال

ب طی  30سرال

موجود در شرایط عادی بهعنوان جایگزین و مکمرل عمرل

گذشته توسط یک کانال انتقال روباز به طول  36کیلرومتر

خواهد کرد و در زمانهای بحرانی و در بارندگیها و وجرود

به شتکه آبیاری دشت ورامین منتقل شده اسرت .ظرفیرت

سی ب ،به مدار انتقال وارد و همراه با سامانه اصرلی عمرل

این کانال  4 m3/sاست .کانال موجود در شرایط کنونی و با

خواهد کرد .یکی از علتهای احداث خط لوله ،کانال روبراز

افررزایش روز افررزون جمعیررت تهررران و گسررترش شررتکه

موجررود و بررروز مسررائل زیسررت محیط ری و انتشررار برروی

ب در کنار مسئله حاد زیست محیطی آن،

(اگر در برخری بازههرای زمرانی ،کیفیرت پسراب

جممآوری فا
موج

نامناس

کمتود ظرفیت آن برای انتقال حجم پساب تولیدی

چندان مطلوب نتاشد) در محدودههای مسکونی و صرنعتی

شده است .افزون بر این ،گستره  54هرزار هکتراری دشرت

مجاور کانال است و مدفون بودن مجاری انتقال این مسئله

ورامین و رور داشتن یک منتم آبری مطمرئن و پایردار

را رفم میکند.

برای کشاورزی ،یکی از محورهرای توسرعه منطقره اسرت.
برررای تررأمین آب ایررن شررتکه استحصررال از منررابم آب
زیرزمینی به صور یک رویه عادی درآمده و  2840حلقه
چاه عمیق ،مورد استفاده است .افزون بر تأمین آب از ایرن
چاههرا ،احررداث تأسیسررا آبرسررانی برررای اسررتفاده از آب
سطحی شامل بند انحرافری و ابنیره فنری وابسرته برر روی
رودخانه جراجرود و کانرال اصرلی منشرع

از آن و کانرال

تهران-ورامین و همچنین حو چههای تيذیه مصنوعی نیز
اجرا و بهکار گرفته شده است .در حال حا ر برای آبیراری
 54هزار هکتار ارا ی موصروف ،برر متنرای الگروی کشرت
فعلی ،ساالنه به  605میلیون مترمکع

آب نیاز اسرت کره

 235میلیون مترمکع آن از منرابم آب زیرزمینری و 270
میلیون مترمکع

از آب سطحی تأمین میشود .این حجم

برداشت از منابم آب زیرزمینی با بروز پدیده زیانتار نشست
در محدوده دشت ورامین همراه است؛ نشسرتهای پیراپی
در محدودهای که مهمترین راههای منتهی بره پایتخرت از
آن گذر میکند و مهمترین محدوده کشراورزی و کسر و
کارهررای مرررتتط در آن رشررد یافتهانررد .در ایررن شرررایط،
خروجی تصفیهخانه تهران شرایط اجرای یک طرح کارآمرد
برای رفم مسئلههای موجود و تأمین آب مطمئن را فرراهم

 -2مواد و روشها
در ایررن بخررش محرردوده مطالعرره معرفرری شررده و سرراس
سناریوهای متفاو برای انتقال پساب تشریح میشود.

 -1-2محدود طرح مطالعه شده
محدوده مورد مطالعه خط دوم انتقال پسراب در مجراور
کانال تهران در جنوب شرقی اسرتان تهرران اسرت .کانرال
تهران به طول تقریتی  36کیلرومتر از تصرفیهخانه جنروب
تهران در جنوب شرهرری شرروع شرده و بره کانرال اصرلی
شتکه ورامین میپیوندد و توسط یک سازه مقسرم در ایرن
محل کانال اصلی شتکه ورامین ( )ABو کانالهرای درجره
دو  AMXو  ACرا تيذیرره میکنررد .در شررکلهای  1و 2
موقعیت پروژه و موقعیت ابتدا و انتهرای کانرال تهرران (در
محل تصفیهخانه شهرری و در موقعیت  Aدر محل اتصرال
به شتکه آبیاری دشرت ورامرین) و راههرای دسترسری بره
محدوده طرح آمده است.
موقعیت ابتدا و انتهای بخش مورد بررسی از خط انتقال در
سامانه مختصاتی  UTMدر جدول  1ارائه شده است.

Journal of Hydraulics
17 (2), 2022
131

تقوی و پرورشریزی1401 ،

گزینهیابی طرح هیدرولیكی و اجرای خط دوم...

جدول  1مختصا جيرافیایی ابتدا و انتهای محدوده مطالعه
Table 1 Geographical coordinates at the beginning and
end of the study area

Y

X

Location

3935954

540554

Start point

3920298

564048

End point

Fig. 1 Project location and wastewater transmission line
plan

شكل  1موقعیت پروژه و پ ن خط انتقال پساب

Fig. 2 Wastewater transfer path

شكل  2مسیر انتقال پساب

 -2-2گزینهیابی برای نوع خط انتقال پساب

شده است .گزینههای بررسی شده به شرح زیر هستند:

در این بخش گزینههای مختل جرنس و نروع لولره بررای

•

گزینه احداث کانال جدید به موازا کانال موجود

خررط دوم انتقررال پسرراب از جملرره مجرراری بسررته (لولرره و

•

گزینه اجرای دو باکس بتنی به موازا کانرال موجرود
(اجرا در دو سمت کانال تهران)

باکسهای بتنی) و یا مجاری روباز بررسی شدهاند .در ادامه
شرح اجمالی و برآورد اقتصرادی گزینرههای مطررح شرده

•

گزینه اجرای باکس دوقلوی بتنری بره مروازا کانرال
موجود (اجرا در یک سمت کانال تهران)

آمده است .در این مطالعه با بررسی  6گزینه مختلر و برر
متنای جنس و نوع سامانه انتقال ،قابلیت اجرا ،خط انتقرال

•

گزینه مقطم مرک (اص ح کانال تهران)

از لحاظ فنی ،اقتصادی و زیست محیطری انتخراب

•

پوشش دهی دوباره کانال تهران و استفاده از یک خط

مناس
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لوله به موازا آن
•

جدول  2برآورد هزینههای عملیا اجرایی -گزینه نخست

اجرای یک خط انتقال به مروازا کانرال تهرران و برا
حفظ شرایط کنونی بهرهبرداری کانال تهران

برای برآورد هزینههای عملیا اجرایی ،گزینرههای مطررح
شده به تفصیل بررسی میشوند.
 -1-2-2احداث كانال بههه مههواکان كانههال موجههود–
گزینه نخست
در ای رن گزینرره ،کانررال دیگررر بررا پوشررش بتن ری و مقطررم
ذوزنقهای در مجاور کانال موجرود سراخته میشرود و از
خاکریز کانال موجود در یرک طررف بصرور مشرترا برا
کانال جدید استفاده میشود .ابعاد این کانال با عرض کر
 5متر و ارتفاع  2/5متر با شی طولی برابرر شری طرولی
کانال تهران در نظر گرفته شده است .در طول مسیر کانال
جدید همانند کانال تهران و در مجراور سرازههای کانرال
تهران ،سرازههای فلروم و سریفون احرداث خواهرد شرد .از
معای این گزینه امکران رشرد جلترک و عل هرای هررز و
انتاشته شدن رسوب در طرول مسریر کانرال ماننرد کانرال
تهران است و مسئلههای کانال موجود به گونرهای در ایرن
گزینه نیز وجود خواهد داشت .همچنین با عتور این کانرال
از داخل شهرهای خاورشهر ،قیامدشت و پاکدشت و دیگرر
منطقههای مسکونی ،ع وه برر مسرئلههای محیطزیسرتی،

Table 2 Estimation of operating costs- first option
Amount
Price list for 2019 and inquiry costs
)(million Rials
Irrigation and drainage
1,713,807
Water transfer
88,270
Buy pipes
-Equipping and dismantling the site
108,124
Cost of ownership
2,100.00
Total
4,010,203

زیست محیطی ،گزینه انتقال آب با استفاده از باکس بتنری
مسلح بررسی شرده اسرت .ایرن مجراری انتقرال شرامل دو
باکس به ابعاد  2/5×2/5متر خواهرد برود کره در دو طررف
کانال و در حریم آن اجرا میشود .مزیت این گزینه ،افزون
بر کاهش مسئلههای تملیک ارا ی تا حد زیرادی کراهش
مسئلههای زیست محیطی در شهراها و مناطق مسکونی
مسیر سازه خواهد برود .گرچره جلروگیری کامرل از نشرت
پساب در این سازه غیرممکن است ،ولی به مرات کمترر از
کانال با پوشش بتنی است .از کاستیهای این گزینه ،حجم
بسیار زیاد عملیا قال بندی و آرماتوربنردی و دراز برودن
مد اجرای طرح ،نستت به دیگرر گزینرهها اسرت .هزینره
برآورد شده برای این گزینه ،برابر برا  3357میلیرارد ریرال
است (جدول  .)3مقطم تیپ اجرای این گزینه در شرکل 4
آمده است.

خطرا جانی ناشی از مجاور با مناطق مسرکونی (ماننرد

جدول  3برآورد هزینههای عملیا اجرایی -گزینه دوم

کانال موجود) تهدیرد سر متی سراکنان را در پری خواهرد

Table 3 Estimation of operating costs- second option
Amount
Price list for 2019 and inquiry costs
)(million Rials
Irrigation and drainage
3,078,307
Water transfer
88,270
Buy pipes
-Equipping and dismantling the site
189,994
Cost of ownership
-Total
3,356,572

داشت .در این گزینه نیاز بره اسرتم ا نرواری بره عررض
حدود  15تا  24متر در سرتاسر مسیر است که افرزون برر
هزینرره اسررتم ا ارا ری ،دیگررر مسررئلههای اجتمرراعی و
زیست محیطی را به دنتال دارد .در مجموع هزینه عملیا
اجرایی این گزینه با هزینره پیشبینری شرده بررای خریرد
ارا ی برر متنرای اسرتع م و فهرسرت بهرای سرال 1398
معادل  4010میلیارد ریال برآورد شده اسرت (جردول .)2
مقطم عر ی این گزینه در شکل  3نشان داده شده است.
 -2-2-2اجرای دو باكس بتنهی بههه مههواکان كانههال
موجود (اجرا در دو سمت كانال تهران) – گزینه دوم
برای کاستن از مسرئلههای اسرتم ا ارا ری و همچنرین
سرپوشیده کردن مجاری انتقال و پرهیز از مسئلههای

 -3-2-2اجرای باكس بتنی دوقلو به مواکان كانههال
موجود (اجرا در یک سمت كانههال تهههران) – گزینههه
سوم
خ صه هزینه اجرای باکس دوقلو برا دو دهنره 2/5 × 2/5
متر در مجاور یکدیگر و در یک طرف کانال در جردول 4
و مقطم تیپ اجرای آن در شکل  5آورده شده است .متلر
هزینه اجرایی این گزینه  3260میلیارد ریال است که
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Fig. 3 Cross section- first option

شكل  3مقطم عر ی گزینه نخست

Fig. 4 Cross section- second option

شكل  4مقطم عر ی گزینه دوم

تفاو معنیداری با گزینره دوم نردارد؛ لریکن مسرئلههای

ظرفیت کانال تهران از کیلومتر  0+000تا کیلومتر 2+783

تملیک ارا ی در این گزینه نستت به گزینره پریش کمترر

(محل اتصال کانال افسریه به کانال تهرران) برا ظرفیرت 8
مترمکع

است.

بر انیه و از کیلومتر  2+783تا کیلومتر 5+796

(محل انشعاب آبگیر ارا ی دشت شهرری) برا ظرفیرت 10
جدول  4برآورد هزینههای عملیا اجرایی -گزینه سوم
Table 4 Estimation of operating costs- third option
Amount
Price list for 2019 and inquiry costs
)(million Rials
Irrigation and drainage
2,986,721
Water transfer
88,270
Buy pipes
-Equipping and dismantling the site
18,499
Cost of ownership
-Total
3,259,492

مترمکع بر انیه و از کیلومتر  5+796تا انتهای کانرال برا
ظرفیت طراحی اولیه یعنی  8مترمکع

برر انیره بررسری

شده است.
نتررایج بهدسررت آمررده نشرران میدهررد کرره در بخشهررای
عمدهای از مسریر کانرال بره افرزایش ارتفراع کانرال بررای
جلوگیری از سرریز شدن جریان آب نیراز اسرت .در نترایج
م حظه میشود که در طول  27/5کیلومتر از مسیر کانال

 -4-2-2مقطع مركب (اصالح كانال تهران)– گزینههه

که عمق جریان بیشتر از  1/80مترر اسرت ،بررای کنتررل

چهارم

جریان و نیز ایجاد ارتفاع آزاد 1باید ارتفاع مازاد برر ارتفراع

یکی از گزینههای بررسری شرده ایجراد تمهیردهایی بررای

کانال موجود ایجاد شود .در این گزینره ظرفیرت مرازاد برر

افزایش ظرفیت کانال تهران است .ظرفیت کانال تهرران در

ظرفیت کانال برای انتقال جریان تصفیهخانه شرهر ری بره

برر انیره اسرت و

دشت ورامین که  5مترمکع بر انیه خواهد برود ،توسرط

محدودیت عمده آن کافی نترودن ظرفیرت کانرال اسرت و

یک خط لوله پلی اتیلن به قطرر  2/40مترر انجرام خواهرد

امکان عتور جریان طراحی اولیره کانرال ( 8مترمکعر برر

شد .برآورد هزینههای این گزینه در جدول  5و مقطم تیپ

انیه) در سازههای مسیر کانال با ایجاد افت بیشرتر در ا رر

اجرای آن در شکل  6آمده است.

شرایط موجرود در حردود  4مترمکعر

برگشت آب به باالدسرت وجرود دارد .لرذا امکران افرزایش
1 Freeboard
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Fig. 5 Cross section- third option

شكل  5مقطم عر ی گزینه سوم
جدول  5برآورد هزینههای عملیا اجرایی -گزینه چهارم

در حد فاصل سازهها به  17بازه مختل تقسیم شده است.

Table 5 Estimation of operating costs- fourh option
Amount
Price list for 2019 and inquiry costs
)(million Rials
Irrigation and drainage
711,994
Water transfer
422,121
Buy pipes
-Equipping and dismantling the site
68,043
Cost of ownership
-Total
1,202,110

طول هر بازه حد فاصل برین دو سرازه متروالی اسرت و برا
استفاده از اخت ف ارتفاع خروجی سرازه ابتردایی و ورودی
سازه انتهایی ،شی طولی بازه به دست آمده اسرت .تحرت
این شرایط با عمق جریان برابرر  1/80مترر برازه محردوده
کننده با ظرفیت جریان حدود  5/38و  5/70مترمکع برر
انیرره و در کیلررومتر  19+368تررا  24+355اسررت .ولرری

از کاستیهای اصلی این گزینه سررریز پیوسرته جریران در

هنگامی که این بازهها به طور پیوسته و با تأ یر سازهها برر

باالدست سازههای سیفون و زیرگذرها بدلیل پس زدن آب

هیدرولیک بازههای کانال بررسی میشود ،کانال موجود برا

در سازهها (بدلیل ایجاد افت برای عترور جریران و انتاشرت

حفظ و عیت فعلی میتواند حدود  4مترمکعر برر انیره

زیاد زباله و اجسام شرناور در ورودی سرازهها) اسرت .ایرن

آب را انتقال دهد.

ب به مکانهای مسکونی

این محدودیت دبی در همه بازههرای کانرال وجرود نردارد،

مو وع موج سرازیر شدن فا

و صنعتی و تجاری در باالدست این سازهها خواهد برود .در

بلکه مشکل عمده کانرال در فاصرله کیلرومتر  18+077ترا

نهایت مسئلههای ایرن گزینره بریش از سرودمندیهای آن

 355+24است که موجر میشرود دبیهرای بیشرتر از 4

است و قابل توصیه نیست.

مترمکع بر انیه از حد مجاز ارتفاع آزاد کانال تجاوز کند.
شی کانال در این محدوده نرامنظم بروده بره طروری کره

 -5-2-2پوشه

دهی دوبهاره كانهال موجهود و

میزان شی در فاصله سازههای شرماره  6ترا  12از میرزان

ایجاد یک خط لوله به مواکان آن – گزینه پنجم

 0/00008تا  0/00025متيیر است .با اص ح شی در این

یکی دیگر از گزینههای قابل بحث ،بازسرازی کانرال فعلری

بازه و اجرای پوشش بتنی دوباره در این محدوده ،ظرفیرت

تهران با حفظ جسم موجود کانال و اص ح شی و پوشش

کانال بره میرزان  6مترمکعر برر انیره افرزایش مییابرد.

بتنی دوباره آن است .در این گزینره امکران اصر ح شری

همچنین در محدوده کیلومتر  5+796تا کیلومتر 13+553

مسیر کانال و جممکردن پوشش بتنی کنونی و جرایگزینی

نیز ظرفیت کانال محدود به  5مترمکعر برر انیره اسرت.

با پوشش بتنی دوبراره در بازههرای مختلر بررسری شرده

بنابراین الزم است برای افزایش دبی کانال در این محدوده

است .بدین منظور شری کانرال در حرد فاصرل سرازههای

نی ز شی

کانال اص ح و پوشش بتنی دوباره اجرا شرود .در

موجود کانال بررسی شده و امکران اجررای شری مناسر

این حالت دبی عتوری از کانال در این بازه به  6مترمکعر

برای انتقال بیشینه جریران تحلیرل شرده اسرت .در طرول

بر انیه افزایش مییابد .اگر اجرای پوشش بتنی جدیرد در

مسیر کانال  17سازه مختل اجرا شده است و مسیر کانال

همه بازهها انجام شود ،در نهایت کانرال قرادر خواهرد برود
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دبی بیشینه  7مترمکع بر انیه را از خود عترور دهرد .در

تخری

این حالت نیز با توجه به تيییر شری کر کانرال و رقروم

مترمکع

ورودی و خروجی سازهها که متناس

و تجدید شرود ،بیشرینه دبری عتروری از کانرال 7
بر انیه خواهد بود و مابقی دبی ( 6مترمکع بر

با رقروم باالدسرت و

انیه) باید توسط مسیر جداگانهای منتقل شرود و نیراز بره

پایین دست کانال نیست ،باید برای ترأمین کمینره انررژی

استفاده از لولره پلریاتیلن برا قطرر  2/6مترر خواهرد برود.

الزم برای عتور دبی یراد شرده از سرازهها ،ارتفراع پوشرش

هزینههای مربو به اص ح کانال در این گزینره در حردود

کانال (در محدوده کیلومترهای  10+526ترا  24+355و از

 80میلیارد ریال و هزینه تهیه و اجرای لولره برا قطرر 2/6

کیلررومتر  29+240تررا  )31+275بررین  0/2تررا  0/5متررر

متر برابر  2776میلیرارد خواهرد برود (جردول  .)6مقطرم

افزایش یابد .با توجه به موارد فرو اگرر شری مسریرهای

عر ی این گزینه در شکل  7نشان داده شده است.

کانال در فاصله سازههای موجود اص ح شده و پوشش آنها

Fig. 6 Cross section- fourth option

شكل  6مقطم عر ی گزینه چهارم
جدول  6برآورد هزینههای عملیا اجرایی -گزینه پنچم

زمان امکان رشد جلتک و انتاشت رسوبا در مسیر کانرال

Table 6 Estimation of operating costs- fifth option
Amount
Price list for 2019 and inquiry costs
)(million Rials
Irrigation and drainage
271,549
Water transfer
446,061
Buy pipes
2,340,000
Equipping and dismantling the site
43,056
Cost of ownership
-Total
3,100,668

و کرراهش ظرفیرت آن وجررود خواهررد داشررت .بنررابراین در
مقایسه با گزینه حفظ و م موجود کانال و انتقرال مرابقی
جریان پساب با خط لوله ،این گزینره توجیره فنری الزم را
ندارد.

 -6-2-2پوش
از معای

گزینه پرنجم میتروان بره هزینرههای نگهرداری

بهرهبرداری اک كانال تههران بها

وضعیت موجود و انتقال جریان ماکاد با خط لوله

ساالنه ،نیاز به الیروبی مداوم کانال و امکران سررریز آب در

در این گزینره از کانرال تهرران برا و رم موجرود اسرتفاده

اشراره نمرود.

میشود و برای مازاد جریان آب ،انتقال با اسرتفاده از خرط

باالدست سازهها در ا رر نگهرداری نامناسر

بدیهی است کانال بازسازی شده نیز همانند کانرال موجرود

لوله انجام میشود .بنابراین الزم است گزینرههای مختلر

بدلیل عتور از مناطق مسکونی و صرنعتی در معررض ورود

انتقال آب با لوله بررسی شوند .لذا در این بخش انتقال آب

آشيال و نخاله و دیگر مرواد مرازاد خواهرد برود و نیراز بره

با استفاده از خط لوله با جنسهای مختلر بررسری شرده

عملیا نگهداری مداوم دارد .عتور کانال انتقرال پسراب در

است.

محرردوده شررهرهای خاورشررهر ،قیامدشررت ،پاکدشررت و
امینآبراد و دیگرر محرردودههای مسرکونی ،موجر تهدیرد
سر متی سراکنین و خطررا جرانی و مرالی خواهرد برود.
همچنین بدلیل روباز بودن کانال ،بدیهی است برا گذشرت

 -1-6-2-2استفاده اک لولههای فوالدی

اغل استفاده از دو ردی لوله نیاز به فضا و هزینه بیشتری
از یک خط لوله با همان ظرفیرت انتقرال دارد .بره منظرور
انتقال جریان با این ظرفیت نیاز به یک خط لوله فوالدی با
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شكل  7مقطم عر ی گزینه پنجم

قطر  3/50متر یا دو خط لوله با قطر هر کدام حردود 2/60

توجه به ع ایرن لولرهها در قطرهرای برزرگ در مقابرل

متر است .به دلیل کاربرد سنتی لولههای فلزی ،ایرن لولره

تنشهررای وارده ،ایررن گزینرره از نظررر ایمنرری و هزینرره و

ها اغل به عنوان یک گزینه مطرح هستند و چرون سریال

همچنین فضای الزم توصیه نمیشود.

مورد نظرر پسراب تصرفیه شرده اسرت (فا ر ب نیسرت)،
مشکل خوردگی به دلیل نوع سریال مطررح نیسرت .التتره

 -3-6-2-2استفاده اک لولههای پلی اتیلن – گزینه ششم

مشکل خوردگی به طور عام همیشه برای لوله هرای فلرزی

شرکت مهندسی و توسعه نفت و گراز محمردیان در زمران

وجود دارد .حفاظت این لولهها هزینره گزافری داشرته و در

مناقصه طرح خط دوم انتقال پساب از تصفیه خانه جنروب

موارد نیاز به نگهداری و حفاظت منظم از سامانههای

تهران به دشتهای ورامین و پاکدشت با توجه بره شررایط

حفاظت از خوردگی مانند سرامانههای حفاظرت کاتودیرک

اقتصادی کشور ،رونق تولید داخلی ،تولید مواد صرنعتی برا

دارد و با اینکه استفاده از لولههای فوالدی هزینه زیادی در

هدف جلوگیری از خام فروشی و قطم وابستگی بره واردا

مقایسه با دیگر لولهها دارد ،از لحاظ فنی نیز برتری خرا

در تولید و عر ه محصولهای خرا  ،لولرههای پلریاتیلن

اغل

SRPE1

را پیشنهاد کرد کره

نستت به دیگرر لولرهها نردارد .بررآورد هزینره خریرد لولره

مسلحشده با ور های فوالدی

فوالدی به همراه پوشش و حفاظت کاتدیک و با استفاده از

مورد موافقت کارفرما نیز قرار گرفت (شکل .)8

یک خط لوله اسایرال فوالدی بال بر  3456میلیارد ریرال
میشود و عمرر ایرن لولرهها نیرز حردود  25سرال بررآورد
میشود و در مجموع از لحاظ فنی و اقتصرادی ،اسرتفاده از
لولههای با جنس فوالدی در این طرح پذیرفته نیست.
 -2-6-2-2استفاده اک لولههای بتنی

لولررههای بتن ری برررای حمررل فا ر ب و آبرسررانی تولی رد
میشوند .لولههای آبرسانی که قابلیت تحمل فشرار داخلری

Fig. 8 SRPE Pipe Manufacturing Factory

را دارنررد ،در قطرهررای کمتررر از  1800میلیمتررر تولیررد

شكل  8کارخانه ساخت لولههای SRPE

میشوند و برای استفاده در این طرح ،دستکم به  4ردی
از آنها نیاز خواهد برود کره از لحراظ هزینره و فضرای الزم

پس از آن خط تولید این نوع لولههای پلری اتریلن توسرط

ب برا وجرود مسرئلههای

شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمردیان بره ایرران

آببندی نشدن کامل و عدم امکان تحمل فشار ،ترا انردازه

وارد شد و با احداث کارخانهای متناس و راه اندازی خرط

 2400میلیمتر تولید میشوند .بنابراین با توجه به رری

تولید ،اقدام به تولیرد لولرههای پلریاتیلن بره قطرر 3000

توجیهپذیر نیست .لولههای فا

زبری این لولهها ،نیاز به سه ردی لوله خواهد برود کره برا
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میلیمتر شد و تولید آن در زمان نگرارش ایرن مقالره نیرز

محدودیت کننده طرح است .بنرابراین اسرتفاده از دو خرط

ادامه دارد (شکل  .)9برای ساخت کارخانه ،راه اندازی خط

لوله به جای یک خط انتقال ،به حریم کارگذاری بیشرتری

تولید مطلوب و کارآمد و همچنین اجرای پروژه برابر برنامه

نیاز دارد .لذا استفاده از یک خط برا قطرر  3مترر از سروی

طرح نیاز بره ترأمین نقردینگی اقر م برابرر پیشبینیهرا و

وزار نیرو مصوب و اب غ شده است .مقطرم تیرپ اجررای

برآوردهای اولیه برود کره در سرال  1392انجرام شرد و برا

گزینه ششم در شکل  10ارائه شده است.

سرمایهگذاری شرکت یاد شده خط تولید نخسرت نصر و
راهاندازی شد و به تولید محصول یعنی لولههای پلریاتیلن
مسلح با قطر  3متر با کارآیی باال رسید؛ در فاز بعدی خرط
تولید دوم اجرا شد و روند تولید به باالترین سرطح ممکرن
رسید.

 -3نتایج و بحث
 -1-3ویژگیهای هیدرولیكی طرح نهایی
 -1-1-3دبی خط انتقال
بر متنای اط عا بهدست آمده ،بیشینه ظرفیت هر کردام
از مدولهای هشت گانه تصرفیهخانه جنروب تهرران برابرر
 1/30مترمکع

بر انیه اسرت (ظرفیرت کرل تصرفیهخانه

 10/4مترمکع بر انیه است) .با در نظر گرفتن  25درصد
افررزایش ظرفیررت نرمررال تصررفیهخانه در آینررده ،آبرردهی
خروجی نهایی تصفیهخانه  13مترمکع

برر انیره تعیرین

میشود .بر همین اساس هیدروگراف خروجری تصرفیهخانه
با اعمال ری

انعطاف طوری تصحیح شده کره دبری اوج

Fig. 9 Reinforced Polyethylene Pipe Production Line

هیردروگراف 13 ،مترمکعر برر انیره باشرد .میرزان دبری

شكل  9خط تولید لولههای پلیاتیلن مسلح ()SRPE

ساعتی و هیدروگراف خروجی تصفیهخانه در افق طرح ،برا

با نص و راهاندازی این دو خط ،هم پروژه مورد نظر و هرم
طرحهای همانند میتوانند از این محصول اسرتفاده کننرد.
مسئلههای اقتصادی کشور و تحریم ها در این برازه زمرانی
باعث شد قیمت مواد اولیه تولیرد لولره در حردود  3برابرر

و بدون اعمال ری

انعطاف در طول شتانه روز در جدول

 8آمده است .بررسی هیدروگراف نشان میدهد که دبی در
شرایط اعمال ری انعطاف ،از  2/8تا  13/0متر مکع بر
انیه متيیر است.

شود .برآورد هزینه گزینه ششم در جدول  7آمده است.

جدول  8هیدروگراف خروجی تصفیهخانه در افق طرح
Table 8 Output hydrograph of treatment on the plan target

جدول  7برآورد هزینههای عملیا اجرایی -گزینه ششم
Table 7 Estimation of operating costs- sixth option

Amount
)(million Rials
-468,815
2,772,000
28,128
-3,268,944

Price list for 2019 and inquiry costs

Flow rate on the
)plan target (m3/s

Irrigation and drainage
Water transfer
Buy pipes
Equipping and dismantling the site
Cost of ownership
Total

بیان این نکته مهم است که بر متنرای مجروز وزار نیررو،
خط لوله جدید باید در مجاور کانال انتقال موجرود و در
حریم  10متری از لته کانال احرداث شرود و یرک پرارامتر
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3.1
7.9
10.8
11.4
11.2
10.7
10.7
10.3
9.6
7.2
3.9
2.5

Target flow with
correction factor of
)13.93% (m3/s
3.5
9.0
12.3
13.0
12.8
12.2
12.1
11.7
10.9
8.2
4.4
2.8

Time
)(hour
8
10
12
14
16
18
20
22
0
2
4
6
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Fig. 10 Cross section- sixth option

شكل  10مقطم عر ی گزینه ششم

نفت و گاز محمدیان تولید میشود .اندازه داخلی لولرههای

 -2-1-3دبی طرح
3

چون بیشینه ظرفیت خط دوم انتقال پساب  9 m /sاست،

طرح  3000میلیمتر و خامت جداره  10سانتیمتر است.

مازاد بر آن از هیدروگراف خروجی تصفیهخانه حذف شرده

شایان یادآوری است که دوره طررح بررای ایرن پرروژه 30

است .هیدروگراف ورودی به خط لوله انتقال (در یک شتانه

سال منظور شده اسرت .امرا بیشرینه آن بررای گزینرههای

روز) در جدول  9نشان داده شده و مازاد برر دبری انتقرالی

دسرتکم 50

این خط ،از طریق کانال تهران به سازه مقسم در نقطره

A

منتقل خواهد شد.

مختل

متفاو است .برای گزینره منتخر

سال است؛ ولی بررای گزینره هرای کانرال و براکس بتنری،
میتوان آن را تا  40سال در نظر گرفت .در هر صور همه
گزینهها دوره طرح را پوشش میدهند.

جدول  9هیدروگراف ورودی خط لوله و کانال تهران با اعمال
ری انعطاف
Table 9 Input hydrograph of pipeline and Tehran canal
with application of flexibility coefficient
)Discharge (m3/s
Tehran canal

Pipeline

1.9
1
0.5
0.3
0.4
1.1
3.3
4
3.8
3.2
3.1
2.7

9
8.2
4.4
2.8
3.5
9
9
9
9
9
9
9

نکته دیگر در انتخاب لوله ها مربو به کیفیت سیال است.
انواع پسابهای شهری و صنعتی خاصیت خورنردگی دارنرد؛
اما این مو وع تنها در لولههای از جنس فوالد مطرح بروده
و بهعنوان مثال ،درلولههای بتنی و  SRPEتأ یر خروردگی

Time
()hour

نزدیک به صفر است .با توجه به اینکره گزینره اسرتفاده از

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22

لولههای فوالدی در بخش  1-6-2-2بررسی شده است ،با
لحاظ خطرهای ناشی از خوردگی لولره¬هرای فروالدی در
افق طرح ،این گزینه مردود است.

 -4-1-3ضریب کبری پیشنهادی طرح
لولههای مورد استفاده در این طرح بسیار قطرور هسرتند و
امکان تحلیل آزمایشگاهی برای تعیین رری زبرری آنهرا
وجود ندارد .به طور کلی با افزایش قطر لوله ،ری زبرری
مو ر بر جریان کاهش مییابرد ،امرا ایرن مو روع در مرورد

 -3-1-3جنس خط انتقال
به طورکلی بخشی از هزینههای یک پروژه آبرسانی مربرو

لولههایی با قطر بسیار برزرگ بررسری نشرده اسرت .التتره

به لولههای به کاررفته در شتکه توزیم یا خط انتقال است.

جریان موجود در لوله در این مطالعه موردی در بسیاری از

چون خط انتقال دارای دوره طرح به نستت زیرادی اسرت،

موارد به صور تحت فشار نخواهد بود و میتوان با آن بره

دقت در شناسایی مشخصههای مناس برای تعیرین عمرق

صور یک کانال دایرهای شکل برخورد کرد .لرذا براسراس

حفاری بهینه زمین روری است .لولههای طرح ،پلیاتیلن

ویژگیهای هندسی لولههای تولید شده و مقایسه با جنس

مسلح شده با ورقههای فوالدی است که به  SRPEموسروم

لولههای مشابه در مراجم معتترر ،رری

زبرری لولره هرا

هستند .این لولهها در کارخانه شرکت مهندسری و توسرعه

برآورد شد .شرایط ارتفراع زبرری لولرههای طررح ،هماننرد
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لولههای چدنی با پوشش داخلی است که کمینه و بیشرینه

بتنی ،باالتر از دیگر گزینرهها اسرت .اجررای براکس بتنری

 0/01و  0/014گررزارش شررده اسررت ( .)Chow, 1959بررا

دوقلو یک طرف یرا در دو طررف کانرال (گزینرههای دوم و

توجه به این دامنه از رای  ،برزرگ برودن قطرر ( رری

سوم) از نظر اجرایی کمترین امتیاز را دارد .وا ح است که

زبری را کاهش میدهد) و همچنین نوع سیال کره پسراب

بهرهبرداری مجاری روباز آسانتر از مجاری بسته است .بره

زبری لولههای طررح میرزان 0/012

همررین خرراطر گزینرره چهررارم دارای برراالترین امتیرراز

فا

ب است ،ری

منظور شده است .با توجه به نوسانهای دبری در لولره کره

بهرهبرداری بوده و دیگر گزینهها در رتته بعدی قرار دارند.

دامنه زیادی هم دارد ،به نظر میرسد که این ری زبری،
به عنوان یک میانگین ،بتواند در دبیهای مختلر کرارایی

 - 2-3تحلیل هیدرولیكی

الزم برای محاسته سرطح آب را داشرته باشرد .بره عترار

 -1-2-3مدل هیدرولیكی

دیگر و بر متنای دیاگرام مودی ،چرون زبرری نسرتی برین

برای تحلیل هیدرولیکی خرط دوم انتقرال پسراب از مردل

 10 -5و  10 -6است و همچنین عردد رینولردز (در دامنره

هیدرولیکی  Sewer GEMSبهره گرفتره شرده اسرت .نررم

دبیهای عتروری از مجررای انتقرال) از مرتتره  106اسرت،

افزار یاد شده برای طراحی و تحلیل شتکههای جمرمآوری

رری زبرری دارسری-ویسرتا در محردوده  0/012قررار

ب در شرایط هیدرولیکی جریان آزاد و

میگیرد.

و انتقال آب و فا

تحت فشار است .با کمک این نرمافزار میتوان خطو لوله

 -5-1-3مقایسه گزینهها اک نظر نشت ،و مسئلههای
اجرایی و بهره برداری
همانگونه که در گزینهیابی شیوههای انتقال پسراب آمرده
است؛ گزینه ها مرک

از مجاری روباز و رو بسرته هسرتند.

مجرراری روبرراز دارای هرردر رفررت تتخیررر و نشررت برریش از
مجاری بسته (در حدود  %5حجم جریان) هستند ولری در
مجاری رو بسته تتخیر صفر است و نشت نیز در حدود %2
درصد برآورد میشود .نظر به اینکه میرزان سرطح آزاد آب
در مجاری روباز در گزینهها متفاو اسرت ،در جردول 10
میزان تتخیر از سطح آب برآورد شده است.
جدول  10متوسط حجم ساالنه تتخیر از سطح در گزینههای
اجرایی مختل بر حس متر مکع
Table 10 Average of annual volume of evaporation from
)the surface in different construction options (m3/s
Annual volume of evaporation
Alternative
from surface
1
6876
2
2700
3
2700
4
3996
5
1440

و مجاری روباز را در شررایط هیردرولیکی مختلر و در دو
حال ایستا و پویا طراحی و شتیهسازی کرد.
 -2-2-3شرایط مرکی
بنا بر نقطههای ارتفاعی نقشرهبرداری شرده ،کرد ارتفراعی
سطح آب در خروجی تصفیهخانه در شرایط بیشینه 1035
متر است و تراز باالی کانال تهران یا جاده سررویس آن برا
لحرراظ ارتفرراع آزاد معررادل  0/5متررر  1035/5متررر اسررت.
همچنین رقروم سرطح آب در سرازه نقطره  Aبرابرر 1021
است و اخت ف تراز این دو نقطه برابر  14متر خواهد بود.
 -3-2-3شیب كف
در این پروژه عمق کارگذاری به شکلی اجررا میشرود کره
کمینه خامت خاکریزی روی لوله  1/5متر باشد و تعیین
خط پروژه و رقوم کارگذاری مستلزم رعایت این شر مهم
است .شی

طولی مسیر لوله برابر شکل  11است .به دلیل

نتودن معارض و استقرار تجهیزا و ماشینآال در بخرش
پاییندست پروژه ،اجرای طرح از پاییندست آغاز میشرود
و کیلومتر صفر ،همان نقطه  Aیا سازه مقسم بوده و نقطره

آسانگری اجرا در گزینه چهارم (افزایش ارتفراع کانرال) بره

انتهایی تصفیه خانه جنوب تهران خواهد بود.

دلیل بینیاز بره ماشرینآال سرنگین حفراری و عملیرا
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 -4-2-3اجرای مدل هیدرولیكی

 RASبرای شتیهسازی هیدرولیکی گزینرههای مختلر در

با لحاظ همه پارامترهای هندسی و شرایط مرزی (به ویرژه

شکلهای  11تا  15نشان داده شده است.

سطح آب نقطه  )Aمردل هیردرولیکی تهیره شرده اسرت.

در ایرن شررکلها خررط گرادیرران هیردرولیکی بررا احتسرراب

خروجری مرردل  Sewer GEMSو همچنرین مرردل HEC-

بیشینه دبی انتقال پساب ،همراه با خط انرژی مربوطه در

Fig. 11 Hydraulic profile and energy line- first option

شكل  11نیمر خط گرادیان هیدرولیکی و خط انرژی -گزینه نخست

Fig. 12 Hydraulic profile and energy line- second and third option

شكل  12نیمرح خط گرادیان هیدرولیکی و خط انرژی -گزینه دوم و سوم
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Fig. 13 Hydraulic profile and energy line- fourth option

شكل  13نیمر خط گرادیان هیدرولیکی و خط انرژی -گزینه چهارم

)Fig. 14 Hydraulic profile and energy line- fifth option (use of a 2400 mm pipeline

شكل  14نیمر هیدرولیکی و خط انرژی -گزینه پنجم (استفاده از یک خط لوله  2400میلیمتری)

طول مسیر آمده است .با توجه به متيیر بودن دبی ورودی

بررسی شده و نتایج برای هیدروگراف مربوطه آمده است.

طولی مسیر ،در بازه های محدودی از

تحلیل صور گرفته نشان میدهد خط دوم انتقال پساب

مسیر جریان تحت فشار هم ایجاد میشود ولی در بیشتر

هیدروگراف ورودی با دبی بیشینه  m3/s 9را به نقطه

موارد آزاد است .این مو وع توسط مدل SewerGEMs

خروجی در مقسم انتهایی در نقطه  Aمنتقل مینماید.

و همچنین شی
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)Fig. 15 Hydraulic profile and energy line- sixth option (use of a 3000 mm pipeline

شكل  15نیمر خط گرادیان هیدرولیکی و خط انرژی -گزینه ششم (استفاده از یک خط لوله  3000میلیمتری)

افزون بر این با توجه به پارامترهای ورودی و شرایط مرزی

و یا سطح زمین کمینه  0/5متر باالتر قرار میگیرد .شایان

که پیشتر اشاره شد خط انرژی در ابتدای مسیر 1033/65

یادآوری است کره برا توجره بره ابعراد طررح و اسرتفاده از

محاسته شده است که دارای حاشیه امنیت مناستی نستت

گزینه¬های مختل

به ارتفاع آزاد موجود کانال تهران در خروجری تصرفیهخانه

متفاو  ،برای جریران برا سرطح آزاد (در کانرال انتقرال) از

است .در سامانههای کمفشار ،چون شیرهای هوا در شرایط

نرمافزار  HEC-RASو برای مدلسازی خط لوله از نرمافزار

فشار پایین ،عملکرد مناستی ندارنرد تخلیره هروا از طریرق

 Sewer GEMSاستفاده شده است.

منهول یا منفذ هوا ( )Ventصور میگیرد .در ایرن طررح

در شکل  16نمونههایی از مراحل اجرایی و جاگذاری خرط

بر متنای مدلسرازی هیردرولیکی ،بیشرینه ترراز انررژی در

لوله در مجاور کانال کنرونی نشران داده شرده اسرت .در

طول خط لوله محاسته شده و موقعیت (به طرور میرانگین

جرردول  11خ صرره ویژگیهررای محاسررته شررده برررای

در هر  750متر طول) و ارتفاع منهولها تعیین شده است؛

گزینههای مختل درج شده است.

سامانه انتقال برا شررایط هیردرولیکی

بهطوریکه برای اطمینان ،رقوم باالی منهول از خط انرژی

Fig. 16 Executive process of water conveyance line

شكل  16عملیا اجرایی خط انتقال آب
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جدول  11خ صه ویژگی های فیزیکی و هیدرولیکی گزینه های مورد نظر که بر متنای شرایط طرح محاسته و طراحی شدهاند
Table 11 Summary of the physical and hydraulic features of the considered options, calculated and designed based on the
project conditions

Dimensions

The
material of
the conduit

Avarage of The shape of the
longitudinal
convayonce
slope
conduit

Discharge
)(m3/s

bottom width: 5 m
depth: 2.5 m
)side slope: (1:1.5

Concrete

Trapezoidal

0.0004

9

bottom width: 2.5 m
height: 2.5 m

Concrete

Rectangular box

0.0004

9

bottom width: 2.5 m
height: 2.5 m

Concrete

Rectangular box

0.0004

9

bottom width: 5 m
depht: 3.5 m

Concrete

Compound
channel

0.0004

13

pipe diameter: 2600
mm

Concrete+
PE

Trapezoidal +
Circular

0.0004

)6 (pipe line
7 (existing
)canal

Description
constructing a new canal
parallel to the existing
canal
constructing two concrete
boxes parallel to the
existing canal
constructing a concrete
twin box parallel to the
existing canal (in one side
)of the Tehran canal
compound cross-section
option, modification of
Tehran canal

Altrnative

1

2

3

4

re-lining the Tehran canal
and using a pipeline
parallel to it

5

implementing a pipe line
parallel to the Tehran
canal and maintaining the
current operating
conditions of this canal

6

Diameter: 3500mm

Steel

Circular

0.0004

9

Steel Pipe

6-1

Diameter: 3500mm

Concrete

Circular

0.0004

9

Concrete Pipe

6-2

Diameter: 3000mm

PE

Circular

0.0004

9

PE Pipe

6-3

 -4نتیجهگیری

انتقال توسط خط لوله  SRPEو گزینه انتقال توسط باکس

با توجه به مسئلههای گزینره کانرال روبراز از نظرر محریط

بتنی است .هزینه اجرای باکس بتنی در مقایسه با لولههای

زیستی ،رسروبگذاری و نگهرداری و بهرهبررداری ،برهویژه

 SRPEتفرراو معن ریداری را نشرران نمیدهررد و از لحرراظ

اینکه کانال به دلیل حمرل پسراب فا ر ب مسرتعد رشرد

مسائل فنی و اجرایی و طول زمان اجررا و ایمنری طررح از

جلتک بوده و نیاز به توجه منظم و مداوم دارد ،و همچنین

لحاظ نشت و سختی اجرا نیز قابرل مقایسره برا انتقرال برا

با توجه به طول عمر طرح که در حدود نصر عمرر مفیرد

استفاده از لوله نیست و لولههای پلی اتیلن مسلح شرده برا

دیگر گزینهها است ،این گزینه برای اص ح و تکمیل خرط

ور فوالدی دارای برتری قابل توجه نستت به باکس بتنی

انتقال رد میشود .همچنین گزینههای اص ح کانال موجود

است .لذا با در نظر گرفتن همه جنتهها ،گزینه انتقال مازاد

و مقطم مرک نیز با توجه به مسئلههای فنی و با توجه به

جریان پساب تصفیهخانه شهرری به ورامین برا اسرتفاده از

مقایسه هزینه آنها با هزینههای گزینه حفظ کانال موجرود

لولررههای  SRPEپیشررنهاد شررد .ایررن انتخرراب بررا نتررایج

و اجررای خررط لولرره بررا ظرفیرت  9مترمکعر بررر انیرره و

محققرانی چرون

همچنین در مقایسه با گزینه باکس بتنی پذیرفته نیست و

هم مطابقت دارد .از آنجا که اجرای طرح نیازمند لوله هایی

برابر روش متداول برای انتقال پسراب ،در ایرن طررح نیرز

با قطر زیاد است (و پیشینه تولیرد آنهرا در کشرور برا ایرن

استفاده از مجاری بسته لولهای توصیه میشرود .دو گزینره

ویژگیها وجود ندارد) ،ایرن پرروژه برا ایجادکارخانرهای در

مطرح برای انتقرال آب پسراب بره دشرت ورامرین ،گزینره

مجاور منطقه طرح کلید خرورد و در زمران تردوین ایرن
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