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 :چكيده 
عدم وجود . ي آب و فاضالب شهري، سيستم حوادث و اتفاقات مي باشديكي از حساسترين و هزينه برترين واحدهاي شركتها

 ساليانه خسارات زيادي به مشتركين و شركتهاي آب و فاضالب ،يك سيستم مكانيزه، دقيق، بهنگام و قابل اعتماد در مديريت سيستم فوق
د آب و درصد باالي تلفات آب در شبكه هاي موضوع فوق بويژه در حال حاضر با توجه به مشكالت بحران كمبو. شهري وارد مي نمايد

مفاهيم پايه و هدف اين مطالعه، بررسي . توزيع آب شهري در كشور  از ضروريات تحقيقات كاربردي شركتهاي آب و فاضالب مي باشد
و اتفاقات، در شبكه هاي توزيع آب شهري در راستاي تسريع انجام عمليات رفع حوادث ) GIS( سيستمهاي اطالعات مكاني يكاربرد

 طراحي و پياده سازي شده در اين و اتفاقات  حوادثسيستم. پيشگيري از وقوع حوادث و اتفاقات و استفاده بهينه از تاسيسات مي باشد
 و استفاده از مدلهاي تلفيق و تحليل داده هاي مكان مرجع يك شبكه آبرساني GIS ،CADنرم افزاري       تلفيق سيستمهاي تحقيق با 

 .داده استو در يك تست عملي نتايج رضايت بخشي در خصوص افزايش كارايي سيستم و كاهش هزينه ها ارائه شد ايجاد 
  

 ، حوادث شهريپويش شبكه توزيعشبكه هاي توزيع آب شهري، ، GIS: كليد واژه ها 
 
  

   : مقدمه -1
اال رفتن تلفات فيزيكي باال بودن تعداد حوادث و اتفاقات در شبكه هاي توزيع آب شهري، باعث ب       

اين موضوع به نحوي بر منابع مالي شركتهاي آبفا تأثير مي گذارد . ]1،2،3،4 [آب و هزينه ترميم حوادث مي گردد
  .  را با زيان مواجه مي كندآنهاكه به جاي سودآوري، 

انه طبق آمار ارائه شده توسط شبكه اطالع رساني شركت مهندسي آب و فاضالب كشور، به طور سالي
 درصد از كل 20نزديك به يك ميليون حادثه در شبكه هاي توزيع آب شهري ايران به وقوع مي پيوندد و بيش از 
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به عنوان نمونه براساس گزارش تجميع . ]5[درآمدهاي شركتهاي آب و فاضالب صرف ترميم اين حوادث مي شود
هزينه )  قيمت دفتري( ريال40627326000 شركت مهندسي آب و فاضالب كشور، مبلغ1378صورتهاي مالي سال 

رفع حوادث و اتفاقات در كل كشور شده است، حال اگر هزينه آب هدر رفته به هزينه فوق اضافه شود مبلغ بسيار 
  .بااليي بدست مي آيد

اين .  ميليون دالر مي باشد90حدود  ارزش آب از دست رفته در سيستم آب شهري كشور استراليا ساليانه
توسعه شبكه آب شهري   ميليون دالر و جهت145سعه شبكه آب شهري كشور استراليا ساليانه حدود مبلغ براي تو
بر طبق يك مطالعه موردي بر روي حوادث شبكه توزيع آب . [6] ميليون دالر مي باشد300حدود  كشور آلمان،

 .]7[ل بدست آمده است  ريا2660977در شهر چالوس در يك بازه زماني شش ماهه، هزينه ترميم هر حادثه مبلغ 
اين رقم با احتساب كليه هزينه هاي مربوطه آب هدر رفته مي باشد و بخوبي بيانگر اهميت برخورد اصولي و 
. سيستماتيك با حوادث جهت ارتقاء كيفي شبكه توزيع و بهبود كنترل و مديريت شبكه آب و فاضالب مي باشد

 درصد تلفات آب به 60 تا 50به حساب نيامده حاكي از وجود مطالعات چندين ساله در پايلوتهاي مطالعاتي آب 
اين .   كشور مي باشد  آب در شبكه هاي آب هدر رفته كل اتفاقات از  حوادث و  بر اثر وقوع  و صورت  فيزيكي

اين . ]8[كشور هدر      مي رود  آب  درصد كل آب توليدي در شبكه هاي30در حالي است كه به طور متوسط 
 17، در حالي كه در امريكا حداكثر آب به حساب نيامده ]9 [ درصد مي رسد40 كشور بنگالدش به مقدار در

وجود سيستم كارگري، غير فني  عالوه بر آن. ]10 [ مي باشدمد نظر  درصد10 آن به  شده وكاهش گزارشدرصد 
شبكه توزيع م و ساختاريافته دقيق، صحيح، بهنگابودن اكثر كارگران در مراكز امداد حوادث، عدم وجود اطالعات 

آب، غير سيستماتيك و دستي بودن گردش كارها در رسيدگي به حوادث و اتفاقات و پايين بودن سرعت رسيدگي 
از طرفي . به حوادث و اتفاقات باعث بروز مشكالت زيادي براي شركتهاي آب و فاضالب و مشتركين شده است

يع آب صرفاً از طريق به خدمت گرفتن علوم و فن آوريهاي مدرن مانند بهبود بخشيدن به كارايي سيستم تأمين و توز
 . سيستمهاي اطالعات مكاني امكان پذير مي باشد

ثبت و ذخيره كردن اطالعات مربوط به شبكه توزيع و قابليت بازيابي، ويرايش و نمايش آن اطالعات و 
در نتيجه . ]11[نه و  طرح هاي توسعه مي باشندهمچنين تحليل آب به حساب نيامده، عوامل مهمي براي مديريت بهي

اطالعات مربوط به شبكه آب و واحدهاي ) با توجه به متنوع و زياد بودن اجزاء شبكه(توسعه سيستمي كه بتواند 
مرتبط با آن از جمله واحد حوادث و اتفاقات را در خود ذخيره، تجزيه و تحليل و مديريت نمايد، الزم و ضروري 

  .مي باشد
 در شبكه هاي توزيع آب توسط شركت مهندسي آب  GISايران موضوع مطالعه آب بحساب نيامده ودر 

در اين راستا با انتخاب پايلوتهايي در تعدادي از شهرهاي كشور .  پيگيري گرديد1373و فاضالب كشور از سال 
، دستورالعمل ]12[ همچنين طرح جامع سيستمهاي اطالعات مكاني آب و فاضالب شهري. مطالعات آغاز گرديد
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 و 1378 در سال هاي ]13[ و دستورالعمل حوادث و اتفاقات شبكه آبرساني]8[كاهش و كنترل آب بحساب نيامده
  . تهيه و در اختيار شركتهاي آب و فاضالب قرار گرفت1379

ي آب اين تحقيق در نظر دارد تا اصول و  مفاهيم پايه و كاربردي سيستمهاي حوادث و اتفاقات در شركتها
سيستماتيك نمودن ذخيره و استفاده از . و فاضالب شهري را بر پايه سيستمهاي اطالعات مكاني بررسي نمايد

، باال بردن سرعت GISاطالعات تجهيزات شبكه توزيع و عمليات رسيدگي به حوادث و اتفاقات با استفاده از 
زيه و تحليل و بررسي اطالعات بدست آمده رسيدگي به حوادث و اتفاقات و پايين آوردن تلفات فيزيكي آب، تج

 در راستاي تهيه گزارشات مديريتي و انجام تمهيدات الزم در خصوص GISاز حوادث و اتفاقات با استفاده از 
كاهش تعداد حوادث و اتفاقات،        صرفه جويي اقتصادي و پائين آوردن  هزينه هاي ترميم و رفع حوادث و 

  .قيق       مي باشنداتفاقات از اهداف اين تح
  

   :مراحل تحقيق -2
  :]14[دديجهت انجام اين تحقيق مراحل زير به ترتيب انجام گر         

 (PILOT) راهنماانتخاب منطقه ) الف

با انتخاب يك منطقه راهنما از شبكه توزيع آب شهر همدان، نقشه منطقه شامل اطالعات مكاني امالك، خيابانها و 
مشخصات .  انتقال داده شدArcView، رقومي شده و پس از ساخت توپولوژي به نرم افزار تجهيزات شبكه توزيع

  :است  نمايش داده شده 1در جدول منطقه راهنما 
 

  مشخصات منطقه راهنما انتخاب شده در شبكه توزيع آب شهر همدان:  1جدول 
 1:2000  مقياس نقشه رقومي منطقه      M² 2,400,000   وسعت منطقه

  1376   نقشهزمان تهيه   نفر6420              تحت پوششجمعيت
  1745  تعداد مشترك  سازمان نقشه برداري  تهيه كننده نقشه            

  حلقوي، شاخه اي  نوع شبكه لوله ها  690  تعداد انشعاب
 70  خط ها تعداد شير  335  تعداد لوله ها

   متر مكعب 65/0  ك مسكونيمتوسط مصرف هر مشتر  11                تعداد ساير شيرها
  %33  ميزان پرت آب در منطقه    اتمسفر5/6-5  حداقل و حداكثر فشار در منطقه
       متر1300  فاصله تا نزديكترين مركز امداد

  
   (Conceptual Modeling)تهيه مدل مفهومي ) ب

  . ]15[شد به مفهوم تعيين دقيق عوارض مكاني و ارتباط بين آنها مي باGISمدل مفهومي سيستم 
  (Logical Modeling)تهيه مدل منطقي ) ج

. ]15[در مدل مفهومي به زبان قابل درك براي نرم افزار   مي باشد موجود   اطالعات   ترجمه واقع مدل منطقي در 
 همراه با فرمتهاي GISدر اين مرحله اطالعات تعيين شده در مدل مفهومي، با توجه به ساختار اطالعاتي مورد نظر 

  . وطه تعيين مي گردندمرب
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  ) سيستم سازي پياده( فيزيكي مدل تهيه) د
 شامل وارد نمودن داده هاي جمع آوري شده در چهارچوب مدل مفهومي و در آرايه هاي GISپياده سازي سيستم 

در مرحله مدلسازي فيزيكي، اطالعات مطابق الگو و ساختار  . ]15[باشد تهيه شده در مرحله مدلسازي منطقي مي
دست  آمده  در مرحله  طراحي  مدل منطقي  به  سيستم كامپيوتري معرفي و جهت انجام مديريت اطالعات ، برنامه ب

  . شوند هاي كاربردي نوشته مي
   اجراي پايلوت آزمايشي و بحث وتحليل-3

 اين تحقيق در حوادث و اتفاقات GISهاي بكار گرفته شده درل تحليو زير سيستمهاي طراحي شده و سيستمها       
  :عبارت است از 

 سيستم رديابي تجهيزات هنگام بروز حادثه)  ب    سيستم ورودي و بازيابي مشخصات عوارض ) الف

  سيستم كنترل عمليات ساختماني و حفاري ) ت سيستم تبادل اطالعات ضروري هنگام بروز حادثه) پ
شير خطهايي كه بايد بسته شوند، تا آب  منطقه زير سيستم رديابي و نمايش اطالعات مكاني و توصيفي شير يا ) ج

  .حادثه ديده قطع گردد 
زيرسيستم نمايش اطالعات مكاني وتوصيفي لوله ها و ساختمانهاي مشتركيني كه دراثربستن يك شيرخط بي ) چ

  ). 1شكل (آب مي شوند

  
  )1381همدان، منطقه راهنما (د اطالعات  تعداد مشتركيني كه با بستن يك شير قطع و وصل بي آب مي شون: 1شكل 
 برنامه نويسي و نتايج    مي توان تحليلهاي مورد نياز بر روي اطالعات مكاني و توصيفي را باGISبا استفاده از 

اهم محاسبات و تحليلهاي انجام . بدست آمده از  تحليل هاي آماري را  بصورت گرافيكي بررسي و مشاهده نمود
  :ز شده در اين تحقيق عبارتند ا

  محاسبه حداقل حجم آب هدر رفته در اثر وقوع حوادث و اتفاقات) 1
ناشي از هرحادثه، با توجه به قوانين هيدروليكي حاكم ) Q(جهت محاسبه حداقل حجم آب هدررفته در واحد زمان 

  .]16[برجريان، سطح مقطع تركيدگي وفشارشبكه موردنيازمي باشد
از راي هر حادثه در واحد زمان و ضرب آن در اختالف زمان بين اطالع پس از محاسبه حداقل حجم آب هدر رفته ب

 مي گردد، گزارشهاي مكاني مناسب از محاسبه GISحادثه با ساعت قطع آب يا ساعت پايان رفع حادثه كه در 
به عنوان نمونه مي توان گزارشي از اطالعات مكاني و توصيفي حوادثي كه حجم آب . اطالعات بدست مي آيد
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 نسبت به رفع ، متر مكعب بيشتر است را بدست آورده و پس از بررسي داليل آن1000رفته در آنها از هدر 
 GIS حادثه در 320اطالعات بدست آمده حجم آب تلف شده ناشي از  .مشكالت به صورت اصولي اقدام نمود

  : عبارت است از 2مطابق با جدول 
  )1381همدان، منطقه راهنما (دث و اتفاقات  محاسبه حجم آب تلف شده بر اثر وقوع حوا:2جدول

 نوع نشت )ساعت(    حداقل مدت نشت  )متر مكعب(      حجم نشت 

                   سوراخ  3/459 1/54126

                    گردبر  3/286  2/168653
                    ترك  2/288  4/28402

  
  محاسبه حداقل هزينه خسارات ناشي از هر حادثه در شبكه توزيع ) 2

   فرم هاي مربوطه هنگام كه دراستفاده از اطالعات زير با جهت محاسبه حداقل هزينه خسارات ناشي از هر حادثه 
 )ميزان حجم خاك برداري، پ) ب  ميزان سطح تخريب، ) الف :عمل مي گردد ، رفع حادثه جمع آوري مي شوند

تعداد پرسنل گروه امداد ) ساعات كاركرد ماشين آالت به تفكيك، از قبيل خودرو، بيل مكانيكي و كمپرسور، ت
ميزان و تعداد لوازم ) مدت زمان صرف شده جهت رفع حادثه و ج) ث كه در رفع حادثه مشاركت داشته اند،

 موارد فوق در ،قيمتهاي پايه ايتفاده  از  اسبا پس از آن . مصرفي به تفكيك، از قبيل لوله، شيرآالت و اتصاالت
پس از محاسبه حداقل هزينه هر حادثه، مي توان گزارشات . جدولي جداگانه تهيه و بصورت ساالنه بروز مي گردد

به عنوان نمونه مي توان گزارش اطالعات مكاني و توصيفي حوادثي كه هزينه آنها از . مكاني مورد نياز را تهيه نمود
 .  بدست آورده و داليل آن را مورد بررسي قرار داد2 ريال بيشتر است را مطابق با شكل 300000مبلغ 

به عنوان نمونه حداقل حجم آب هدر رفته و هزينه تمام شده يك حادثه در حالتي كه نوع نشت گردبر بوده عبارت 
  :است از 

Q = 115/0   m3/s , Vol_e = 1656  m3 , Price = 1828510    ريال 
  : تحليلهاي طراحي شده عبارتند از ساير 

  بررسي موجودي انبار جهت گزارش به گروههاي امداد  ) 3
  پيدا كردن لوله هاي داراي بيش از يك حادثه در بازه زماني مشخص) 4
  بدست آوردن مجموع كل و ميانگين سطح تخريب شده آسفالت و خاكي) 5

ايي  از  شبكه  توزيع  كه  در  فاصله اي              غير استاندارد بدست آوردن  اطالعات  مكاني  و  توصيفي  لوله ه) 6
  با لوله هاي گاز يا فاضالب و كابلهاي زميني برق يا مخابرات  قرار گرفته اند

  محاسبه سن لوله ها و تعيين نرخ شكست براي هر لوله)7
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  )1381همدان، منطقه راهنما (شتر است  ريال بي300000  اطالعات  لوله هايي كه هزينه حوادث آنها از :2شكل

  شاخصهاي حوادث و اتفاقات)  8
در تجزيه و تحليلهاي آماري از بين پارامترهاي موجود، شاخص هايي كه به خوبي بيانگر تمام جوانب مساله باشند 

ساس آنها ويژگي شاخصها اين است كه       مي توان بر ا. انتخاب و تجزيه و تحليل بر روي آنها انجام مي شود
شاخص تعداد حوادث شبكه توزيع به مجموع طول لوله هاي شبكه به عنوان نمونه . قضاوت يا مقايسه انجام داد

 13يعني به ازاي هر كيلومتر از شبكه توزيع حدود .  بدست آمده است58/13توزيع در منطقه مورد مطالعه، عدد 
بدين ترتيب مي توان . محاسبه هستندقابل سيستم، شاخصهاي زماني طراحي شده در . حادثه اتفاق افتاده است

ميانگين اختالف زمانهاي اطالع از حادثه، ابالغ حادثه به گروههاي امداد، حضور در محل حادثه، قطع جريان آب و 
پايان رفع حادثه توسط گروههاي امداد را نسبت به هم محاسبه و اطالعات مكاني و توصيفي هر حادثه كه اختالف 

  . آن از مقدار ميانگين هاي بدست آمده بيشتر است را نمايش دادزمانهاي 
   حوادث GISتحليلهاي ) 9

، تحليلهاي آماري Excel، با كمك نرم افزار GISپس از جمع آوري اطالعات حوادث و اتفاقات و ورود آنها به 
. نمايش دادGIS توصيفي در نتايج بدست آمده را مي توان به همراه هر دو اطالعات مكاني و . زير بدست مي آيند

تعيين نوع ) ب تحليل تعيين چگونگي نحوه اطالع مراكز امداد از وقوع حوادث، ) الف :نتايج فوق عبارتند از
محاسبه )تعيين لوازم مصرفي رفع حوادث و اتفاقات در شبكه توزيع و انشعابات، ت) پ پوشش سطح محل حادثه،

تعيين ) تعيين عوامل خارجي ايجاد حادثه، ج) هر لوله شبكه توزيع، ثآمار تعداد حوادث اتفاق افتاده بر روي 
تعيين وضعيت حوادث برروي لوله هاي شبكه توزيع بر ) ، چ)3شكل (وضعيت حوادث بر اساس علت ايجاد حادثه 

تعيين ميزان حوادث بر ) خ بر روي لوله ها،   نشتتعيين وضعيت حوادث بر حسب شكل منفذ) اساس نوع حادثه، ح
 38(از داليل باال بودن اختالالت هيدروليكي. تعيين ميزان حوادث بر حسب قطر لوله ها) ذاساس نوع حادثه و 

، مناسب نبودن وضعيت فشار در شبكه توزيع در منطقه و همچنين قطع و وصل جريان آب در 3در شكل ) درصد
همچنين كليه  .ثير گذار          مي باشدفرسودگي  لوله هاي شبكه نيز در اين زمينه تا. مواقع كم آبي مي باشد

  ).4شكل (تحليلهاي انجام شده بصورت سه بعدي انجام شد 
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  )1381همدان، منطقه راهنما، (  اطالعات مكاني، توصيفي و تحليلي حوادث بر اساس علت حادثه  :3شكل 

  

  
  )1381مدان، منطقه راهنما، ه(  نمايش سه بعدي تجهيزات شبكه توزيع و ساختمانهاي مشتركين :4شكل 

  
   : نتيجه گيري -4

با توجه به تحقيقات مشابه انجام شده در خصوص سيستمهاي حوادث و اتفاقـات در كشـورهاي مختلـف و از جملـه                       
 تحليلهاي مورد ،در اين تحقيق سعي شد عالوه بر تحليلهاي انجام شده در كشورهاي مختلف] 1[كشور كره جنوبي 
  .ازهاي كشور طراحي گرددنياز با توجه به ني

با بررسي شاخصهاي بدست آمده، شاخص تعداد حوادث شبكه : با استفاده از تحقيق فوق نتايج زير حاصل گرديد
يعني به ازاي هر . دم به دست آ58/13 عدد ،توزيع به مجموع طول لوله هاي شبكه توزيع در منطقه مورد مطالعه

افتاده است، اين شاخص باال بوده و نشان دهنده فرسودگي شبكه توزيع مي  حادثه اتفاق 13 ،كيلومتر از شبكه توزيع
شاخص  .]5[ مي باشد4در سطح كشور عدد 1377اين در حالي است كه ميانگين شاخص فوق در سال .باشد

اين شاخص .  ساعت مي باشد5/6 ،اختالف فاصله زماني اطالع از حادثه تا پايان رفع حادثه در منطقه مورد مطالعه
 اين در حالي است كه ميانگين شاخص . حوادث، بايد نسبت به كاهش آن اقدام گرددGISاال بوده و با استفاده از ب

 بيشترين نحوه اطالع مراكز از وقوع حوادث به صورت .]7[ ساعت مي باشد6 تا 4فوق در يك مطالعه موردي بين 
 درصد 78.ي مكانيزه ضبط مكالمات استفاده گردددر اين حالت بهتر است از سيستم ها. مي باشد)  درصد52(تلفني 

در اين صورت بايد تجهيزات مناسب جهت تخريب سطح محل .  آسفالت مي باشد،پوشش سطح محل حادثه

38%
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 نشان دهنده غيراستاندارد بودن ،باال بودن تعداد حوادث توسط عوامل خارجي ايجاد حادثه.حادثه پيش گردد
اي سازمانهاي خدمات شهري نسبت به يكديگر و همچنين عدم وجود اطالعات فواصل قرار گرفتن لوله ها و كابله

نسبت به ساير )  درصد38(باال بودن درصد اختالالت  هيدروليكي . مكاني مناسب از تجهيزات مورد نظرمي باشد
ن در اي.داليل ايجاد حادثه، نشان دهنده مناسب نبودن وضعيت فشار در شبكه و همچنين فرسودگي شبكه مي باشد

بدست آمده )  درصد27(حالي است كه در يك مطالعه موردي باالترين درصد علل حادثه، فرسوده بودن لوله ها 
نسبت به ساير انواع حادثه نشان دهنده فرسودگي شبكه مي )  درصد45(باال بودن درصد شكستگي . ]7[است
 نشان دهنده باال بودن ،ير منافذ نشتنسبت به سا)  درصد50(باال بودن درصد منفذ نشت به صورت سوراخ .باشد

 اين در حالي است كه در يك مطالعه موردي نيز باالترين درصد .ميزان اختالالت هيدروليكي و ضربه قوچ مي باشد
  .]7[مي باشد)  درصد49(منافذ نشت بصورت سوراخ 
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