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 خالصه

اسوت هوه احو   به دلیل افزایش سن لوله ها از جمله عوواللی  ایش حوادث و نشت در شبکه های آبرسانی روستاییزاف

بازسازی و نوسوازی شوبکه، آیورین را   شبکه را ضروری لی سازد. درهنار راهکارهایی از جمله لدیریت فشار و نشت،

حووادث شوبکه هوای  تحقیو حل لقابله با این پدید ، لدیریت حوادث و اتفاقات شبکه های آبرسانی لی باشود. در ایون 

 لورد تجزیه و تحلیل قرار گرفوت.ر جنس و قطر لوله، لحل و زلان اتفاق از نظآبرسانی روستاهای استان یراسان جنوبی 

لورد آن در شبکه  12321لورد بود  هه  21131تعداد حوادث هل  1395بر اساس آلار ثبت شد  در سالانه سپتا در سال 

حوادث ساالنه در شبکه نرخ لورد در انشعابات لشترهین اتفاق افتاد  است.  5586لورد در یطوط انتقال و  3224توزیع، 

  لشترک لی باشود. 100حادثه به ازای هر  4.3حادثه در هیلولتر و  0.8و  3.7توزیع، یطوط انتقال و انشعابات به ترتیب 

، 0.48، 2.82بوه ترتیوب برابور  GRPنرخ شکست ساالنه لوله های پلی اتویلن، گوالوانیز ، آزبسوت و  از نظر جنس لوله ها

لشاهد  گردید هوه در لولوه  با انجام تحلیل رگرسیون یطی لی باشد. ر هر هیلولتر در سالترهیدگی د 0.08و  0.09

فصل تابستان و لا  شهریور به عنوان پرحادثوه تورین  .های پلی اتیلن با افزایش قطر، تعداد حوادث ساالنه هاهش لی یابد

 فصل و لا  سال شنایته شد.

 

 آبرسانی روستاییشبکه ، حوادث، شکست لولهکلمات کلیدی: 

 

 

 

                                                 
 شرهت آب و فاض ب روستایی یراسان جنوبی ،رئیس ادار  آب بدون درآلد و لدیریت لصرف -1

  نگهداری تاسیسات آب، شرهت آب و فاض ب روستایی یراسان جنوبیهارشناس  -2



 

 مقدمه .1

لسئله همبود ذیائر آب زلین هر دم جدی تر لی شود، بر اساس داد  های بانک جهانی، بیش از یک لیلیارد نفر از لردم دنیا از 

لیلیون نفر بر اثر بیماریهووای ناشی از آلودگی آب آشالیدنوی جان  5دسترسی به آب آشالیدنوی سالوم لحرولند و هر سال بیش از 

در گزارشی از هاهش سرانه آب قابل استحصال به عنوان چالش پیش روی هشورلان نام برد  است.  بانک جهانی .]1[لی سپارند 

تمام آب ورودی به شبکه های توزیع آب لصرف نمی شود و بخش قابل توجهی از آن از طری  نشت به هدر لی رود و هزینه 

 .]2[ سنگینی را به شرهت های آب  فاض ب تحمیل لی هند

لنجر به ات ف لنابع آب با هیفیت لی شود بلکه لنجر به آلودگی آبهای آشالیدنی و همچنین سبب بروز نشت آب نه تنها 

بر اساس تجارب نگارندگان از لطالعات انجام شد  در  .]3[ اطراف لحل نشت لی شود یآسیب های جدی به انسان و سایتمانها

لیلیارد  29حدود  .]4[درحد لی باشد 30تا  15بکه ها بین سطح هشور در د  سال گذشته، در ایران لقدار لتوسط نشت از ش

 .]5[لیلیارد دالر برای آن برآورد شد  است  9لترلکعب آب تصفیه شد  هر سال در قار  آسیا هدر لی رود هه هزینه ای در حدود 

ا الکتروشیمیایی لوله ها علل ایجاد نشت فشار زیاد آب، بار ترافیک و پوشش یا عم  ناهافی لوله ها، یورد  شدن شیمیایی ی

و اتصاالت در اثر گذشت زلان، ضربه و بی دقتی در حمل، بسترسازی و نصب غیر استاندارد لوله ها و اتصاالت، هیفیت نالناسب و 

نالرغوب بودن لوله ها، اتصاالت و تجهیزات، قدلت زیاد و فرسودگی لوله ها و اتصاالت و تجهیزات، لغزش زلین و رانش یاک، 

 .]6[قوچ، هیفیت نالناسب طراحی و هیفیت نالناسب اجرا است ضربه 

حدود یک لیلیون حادثه در  1377تعداد ریداد حوادث در شبکه آبرسانی لعمواًل بسیار باال است. به عنوان لثال در سال 

از هل درآلدهای شرهت آب و فاض ب هشور را برای  %20سالانه های توزیع آب و فاض ب هشور رخ داد  است هه بیش از 

 .]7[این حوادث روی لوله های سالانه توزیع آب بود  است  %30ست هه حدود تعمیر، بازسازی و اح   به یود ایتصاص داد  ا

درطول چند دهه اییر لطالعات لختلفی برای بررسی شکست در شبکه های آبرسانی انجام گرفته است. بطور لثال تحقیقی بر 

لی یابد  ر لوله هاهشوبا افزایش قطساالنه در واحد طول(  داد هه نرخ شکست )تعداد شکستروی حوادث شهر وینیپگ هانادا نشان 

بود  و با بررسی ارتباط شکست لوله های آزبست و چدن با زلان به این نتیجه رسیدند هه با با همبستگی زیاد، یطی و رابطه بین آنها 

 .]8[ افزایش سن لوله، تعداد شکستهای ساالنه افزایش داشته و این افزایش با یک همبستگی لتوسط، یطی است

با استفاد  از داد  های شهر سنت لوئیس یک رابطه غیر یطی بین نرخ شکست و قطر لوله های  1987و همکاران در سال  سو

 .]9[این شهر بدست آوردند هه درآن نرخ شکست با افزایش قطر بطور غیر یطی هاهش لی باشد 

را در تعدادی از شهرهای هشور انجام دادند.  تابش و عابدینی، اولین بررسی و آنالیز شکست لوله ها در شبکه های آبرسانی

در این تحقی  به بریی روشهای تحلیل اط عات حوادث و شکست لوله ها اشار  گردید  است. هدف از این لقاله ارائه روشی برای 

ن لوله ها و یا جمع آوری اط عات و تحلیل حوادث لتناسب با شرایط ثبت اط عات هشور بود. در نهایت روابطی بر اساس قطر و س

 .]10[هر دو عالل برای تعدادی از شهرهای هشور ارائه شد  است 

تابش و همکاران اقدام به تدوین لدلی به لنظور لدیریت حوادث شبکه های توزیع آب با استفاد  از سیستم های اط عات 

عداد حوادث ساالنه و طول لوله های لوجود در جغرافیایی و با توجه به نرخ شکست لوله ها نمود  اند. در لطالعه لذهور بر اساس ت

یک شبکه توزیع، اقدام به لحاسبه نرخ شکست به طور نسبی گردید. نتایج تحقی  نشان داد  است هه لناطقی هه از سایتار و 

 .]11[لدیریت نالناسب شبکه بریوردارند دارای نرخ شکست باالیی هستند 

30 mm 



 

 

تلفات آب به حساب لی آیند. این حوادث باعث ات ف سرلایه لادی و  یکی از عوالل لهم نیحوادث شبکه های آبرسا

انسانی )برای تعمیر و بازسازی شبکه( نیز لی شوند. ع و  بر این هر حادثه به علت هاهش فشار و یا قطع آب در بخشی از شبکه 

جه به نقش حیاتی آب در زندگی و باعث هاهش قابلیت اطمینان شبکه لی شود هه نتیجه آن نارضایتی لصرف هنند  است. با تو

همبود لنابع آب قابل شرب در هشور و همچنین هزینه های گزاف تعمیر و بازسازی شبکه، باید سعی شود با هاهش تعداد حوادث 

  با در این تحقی لذاشبکه های آبرسانی، تلفات آب را به حداقل لمکن رساند و هزینه های تعمیر و بازسازی شبکه را نیز هاهش داد. 

آلار روی  ، تحلیل و بررسی1395دریافت آلار و اط عات اتقاقات شبکه های آبرسانی روستاهای استان یراسان جنوبی در سال 

 گردد.ارائه لی تاثیر لشخصات لوله ها در تعداد حوادث  و حوادث، عوالل لوثر در ایجاد حادثه

 

 مواد و روشها .2

 مورد مطالعه منطقهمعرفی . 1.2

درحد لساحت هل هشور(، در شرق  9.27هیلولتر لربع )حدود  150800استان یراسان جنوبی با بریورداری از وسعتی لعادل 

روستا و  3688دهستان و  61شهر،  28بخش،  25شهرستان،  11هشور قرار دارد. بر اساس آیرین تقسیمات هشوری این استان دارای 

آبادی دارای سکنه گزارش شد  است  1745در سطح استان یراسان جنوبی در لجموع  1395آبادی لی باشد. طب  سرشماری سال 

روستا  535یانوار در استان وجود دارد، هه از این تعداد  20روستای باالی  918یانوار و  20روستای همتر از  827هه از این تعداد 

 30وری بین روستا دارای شبکه آبرسانی با ضریب بهر  195)سطح یک(،  %70دارای شبکه های آبرسانی با ضریب بهر  وری بیش از 

روستا فاقد شبکه آبرسانی لی باشد. به طور هلی سهم بریورداری استان از آبرسانی  154روستا راهد و  34)سطح دو( و  %70تا 

برسانی . اط عات هلی وضعیت آدرحد گزارش شد  است 70.26وری استان درحد لی باشد ولی لتوسط سطح بهر  92.09

 استان را نشان لی دهد.این لوقعیت جغرافیایی  1شکل آورد  شد  است، همچنین  1روستاهای استان یراسان جنوبی در جدول 
 

 اطالعات کلی وضعیت آبرسانی روستاهای استان خراسان جنوبی -1جدول 

 لقدار واحد شر 

 3862 هیلولتر یط انتقال

 3335 هیلولتر شبکه توزیع

 100948 لترلکعب لخزن ذییر 

 128686 فقر  لشترهین آب

 240 حلقه چا 

 26 دهنه چشمه

 92 رشته قنات

 257 باب ایستگا  پمپاژ

 438 لورد روستای آبرسانی سیار

 

 



 

 
 موقعیت جغرافیایی استان خراسان جنوبی -1شکل 

 

 روش تحقیق. 2.2

بررسی، تجزیه و تحلیل حوادث لوله ها بر اساس آلار و اط عات لوجود از حوادث شبکه های آبرسوانی انجوام لوی شوود. در تحلیول 

های آلاری از بین شایص های لوجود، شایص هایی هه به یوبی بیانگر همه جوانوب لسوئله باشوند انتخواب و تحلیول بور روی آنهوا 

ست هه لی توان بر اساس آنها قضاوت یا لقایسه انجام داد. به عنوان اولین شوایص لوی تووان انجام لی شود. ویژگی شایص ها این ا

تعداد هل شکستهای ساالنه را در نظر گرفت. با تقسیم تعداد شکستهای ساالنه بر طول لوله هوا شوایص دیگوری بوا نوام نورخ شکسوت 

ی واحد طول لوله. شایص های دیگری هه لوی تووان بوه آنهوا بدست لی آید. نرخ شکست برابر است با تعداد شکستهای ساالنه به ازا

اشار  هرد عبارتند از: نسبت تعداد هل حوادث انشعاب ها به تعداد هل حوادث شبکه، نسبت تعداد هل حوادث انشوعاب هوا بوه طوول 

ث انشوعاب هوا بوه ازای لی توان به جای شوایص تعوداد حووادشبکه توزیع آب یا تعداد حوادث انشعاب ها به ازای واحد طول شبکه. 

واحد طول شبکه، با تقسیم تعداد هل حوادث انشعاب ها بوه تعوداد هول لشوترهین، شوایص تعوداد حووادث انشوعاب هوا بوه ازای هور 

 لشترک را به هار برد.

برای لقایسه تعداد شکست در لاهها و فصول لختلف سال لی توان از شایص درحد تعداد حووادث لاهانوه و فصولی اسوتفاد  

. این شایص برابر است با نسبت تعداد حوادث در هر لا  یا فصل بوه هول حووادث در سوال. بوا اسوتفاد  از ایون شوایص لاههوای هرد

 پرحادثه و هم حادثه لی شوند. 



 

 

لوله ها انجوام لوی گیورد. بوه  حوادثتحلیل شکست لوله های شبکه های آبرسانی شهری و روستایی بر اساس آلار و اط عات 

 جهوت تحلیولرط انجام تحلیل جالع و هواربری، داشوتن اط عوات هالول و دقیو  حووادث و اتفاقوات لولوه هوا اسوت. همین لنظور ش

جمع آوری اط عاتی شالل: آدرس لحل حادثه، تاریخ و ساعت وقوع، جنس و قطور طوول لولوه، شوکل و ابعواد شکسوتگی،  حوادث،

تعمیر، لحل حادثه اعم از لوله احلی یا انشعاب، سوال نصوب لولوه و  فشار آب دایل لوله، عم  قرارگیری لوله، دلای آب، لدت زلان

از  1378هر گونه اط عات دیگری لی تواند لفید باشد. برای اولین بار یک فرم جالع جهت ثبت اط عات لربوط به حوادث در سوال 

ات الزم، در عمول همتور لوورد آب و فاض ب هشور تهیه شد  هه لتاسفانه بوه علوت همبوود آگواهی و الکانوسوی شرهت لهندسی 

شرهت لهندسی آب و فاض ب هشور با ایجاد سالانه سپتا، بسوتری بورای  1394استفاد  قرار گرفته است. یوشبختانه از نیمه دوم سال 

فراهم نمود. لذا در این لقاله با استفاد  از آلوار و اط عوات ثبوت  شبکه های آبرسانی شهری و روستایی حوادثثبت آلار و اط عات 

 .، تجزیه و تحلیلی روی حوادث  شبکه های آبرسانی روستاهای استان یراسان جنوبی ارائه گردید1395شد  در سالانه سپتا در سال 
 

 نتایج .3

  به تفکیک محل وقوعحوادث  بررسی. 1.3

آورد  شد   2وقوع حادثه در جدول  لحلبه تفکیک  1395در سال  یراسان جنوبی استان روستایی آبرسانیآلار حوادث شبکه های 

لورد در یطوط  3224لورد آن در شبکه توزیع،  12321لورد بود  هه  21131در سال حوادث  هل تعداد 2است. لطاب  جدول 

به ازای هر هیلولتر یطوط انتقال و شبکه هه  لی شودل حظه  .لشترهین اتفاق افتاد  است آب لورد در انشعابات 5586انتقال و 

 حادثه در انشعابات آب روستاهای این استان اتفاق افتاد  است. 4.3لشترک آب  100حادثه و به ازای هر  3.7و  0.8توزیع به ترتیب 

 درحد حوادث ساالنه را به تفکیک لحل وقوع نشان لی دهد. 2شکل 
 

 1395شبکه های آبرسانی در سال آمار کل حوادث  -2 جدول

 لقدار شایص عنوان شایص تحلیل حوادث آلار حوادث لقدار واحد لحل وقوع

 0.8 تعداد حادثه در هیلولتر 3224 3862 هیلولتر یطوط انتقال

 3.7 تعداد حادثه در هیلولتر 12321 3335 هیلولتر شبکه توزیع

 4.3 انشعاب 100ازای هر به حادثه تعداد  5586 128686 فقر  آب انشعابات

 --------- ------------- 21131 جمع
 

 
 آمار کل حوادث به تفکیک محل وقوع -2شکل 

30 mm 



 

 حوادث به تفکیک جنس لوله بررسی. 2.3

با توجه بوه  آورد  شد  است. 3در جدول  جنس لولهبه تفکیک  روستاهای استانو شبکه توزیع یطوط انتقال  1395سال آلار حوادث 

ترهیودگی  2.82حادثه در سال دارای بیشترین اتفاق لی باشند. همچنین لوله های پلی اتویلن بوا  16644با لوله های پلی اتیلن   3جدول 

 ترهیدگی در هیلولتر دارای همترین نرخ شکست لی باشند. 0.08با  GRPدر هیلولتر دارای بیشترین نرخ شکست و لوله های 
 

 حوادث به تفکیک جنس لولهآمار  -3جدول 

 (تعداد حادثه در هیلولتر) نرخ شکست تعداد حوادث (Km)طول لوله  جنس لوله

 2.82 16644 5901 پلی اتیلن

 0.48 294 616 گالوانیز 

 0.09 56 614 آزبست

GRP 66 5 0.08 

 

 سایز لولهبا حوادث لوله های پلی اتیلن  بررسی رابطه. 3.3

 4جودول  لیلیمتور در 250توا  25از سوایز شوبکه توزیوع روسوتاهای اسوتان یطوط انتقال و لوله های پلی اتیلن  1395سال آلار حوادث 

لی باشود. بورای بدسوت آوردن  40بیشترین ترهیدگی در بین لوله های پلی اتیلن لربوط به سایز  4با توجه به جدول  آورد  شد  است.

نشان لی دهد هه با افوزایش قطور لولوه،  3شکل سایز لوله از تحلیل رگرسیون یطی استفاد  شد.  رابطه بین شکت لوله های پلی اتیلن با

هوه نشوان  r=  -0.84با انجام تحلیل رگرسیون یطی، ضریب همبستگی بین داد  ها برابر است با تعداد حوادث ساالنه هاهش لی یابد. 

نگر نزولی بودن روند تغییرهاست، یعنوی در لولوه هوای پلوی اتویلن بوا دهند  همبستگی یوب بین داد  هاست، همچنین ع لت لنفی بیا

  افزایش قطر، تعداد حوادث ساالنه هاهش لی یابد.

بوا اسوتفاد  از جودول تجزیوه واریوانس  Fاسوتفاد  لوی شوود. در آزلوون  Fبرای هنترل ححت بورازش انجوام شود  از آزلوون 

(ANOVA)  لقداری برایF  به دست لی آید هه با لقدار حاحل از توزیعF  با درجه آزادی(1,n-2)  در سطح یطایP  لقایسه لوی

قابول  Pباشد، رگرسیون در سوطح یطوای  Fبزرگتر از لقدار حاحل از توزیع  Fتعداد لتغیرها در رگرسیون است(. اگر لقدار  nشود )

( بزرگتور اسوت. بنوابراین بورازش هوال ً 7.95) 0.1آلاری در سطح یطای  Fاست هه از  18.7برابر  Fقبول است. در این لورد لقدار 

لی توان گفت هه روند تغییرات تعداد حوادث ساالنه لوله های پلی اتیلن در برابر قطور لولوه هوا  %99درست ححیح است و با اطمینان 

 از لعادله فوق پیروی لی هند.

 
 لوله های پلی اتیلن در برابر سایز لولهتحلیل رگرسیون خطی تعداد حوادث ساالنه  -3شکل 



 

 

 آمار حوادث لوله های پلی اتیلن به تفکیک سایز لوله -4جدول 

 درحد حوادث ساالنه تعداد حوادث ساالنه (mm)قطر لوله 

25 2286 5.5 

32 1359 8.9 

40 3022 19.9 

50 2882 19 

63 2308 15.2 

75 1305 8.6 

90 1215 8 

110 1068 7 

125 581 3.8 

160 460 3 

200 97 0.6 

250 61 0.4 
 

 . آمار حوادث به تفکیک زمان وقوع4.3

یکی از شایص های تجزیه و تحلیل حوادث شبکه های آبرسانی برای بدست آوردن لا  ها و فصول پر حادثه، درحد تعداد حوادث 

 فصلو  لا به تفکیک  1395آلار هل حوادث شبکه های آبرسانی روستایی استان یراسان جنوبی در سال . لاهانه و فصلی لی باشد

 شهریورلا  و  سال حوادث %29و  اتفاق 6152فصل تابستان با  6و  5جداول لطاب   آورد  شد  است. 6و  5به ترتیب در جداول وقوع 

 د.نلا  سال لی باشفصل و پر حادثه ترین  ،اتفاق 2232با 
 

 آمار حوادث شبکه های آبرسانی به تفکیک ماه وقوع -5جدول 

 درحد حوادث لاهانه تعداد حادثه لا 

 5.9 1245 فروردین

 6.7 1421 اردیبهشت

 8.2 1740 یرداد

 8.2 1732 تیر

 10.4 2188 لرداد

 10.6 2232 شهریور

 9.5 2012 لهر

 9.2 1947 آبان

 8.1 1703 آذر

 8.2 1741 دی

 7.9 1662 بهمن

 7.1 1508 اسفند



 

 آمار حوادث شبکه های آبرسانی به تفکیک فصل وقوع -6 جدول

 درحد حوادث فصلی تعداد حادثه  فصل

 21 4406 بهار

 29 6152 تابستان

 27 5662 پاییز

 23 4911 زلستان

 

 گیرینتیجهبحث و  .4
از با استفاد  از آلار ثبت شد  در سالانه سپتا، شبکه های آبرسانی روستاهای استان یراسان جنوبی  1395سال در این تحقی  حوادث 

  به شر  ذیل بیان لی گردد. تحقی و نتایج این لورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته نظر جنس و قطر لوله، لحل و زلان اتفاق 

لوورد در یطووط انتقوال و  3224لوورد آن در شوبکه توزیوع،  12321لورد بوود  هوه  21131 برابر 1395 سالحوادث تعداد هل  .1

 لشترهین اتفاق افتاد  است.  آب لورد در انشعابات 5586

حادثه در هر هیلوولتر بوود  اسوت و  3.7و  0.8لیزان حوادث ساالنه در یطوط انتقال و شبکه توزیع به ازای هر هیلولتر به ترتیب  .2

 حادثه اتفاق افتاد  است. 4.3 ساالنه لشترک 100ازای هر  در انشعابات لشترهین روستاهای استان به

بیشتر لی باشد. نورخ  GRPلشاهد  گردید هه لیزان حوادث ساالنه در لوله های پلی اتیلن نسبت به لوله های گالوانیز ، آزبست و  .3

در  ترهیدگی در هر هیلوولتر 0.08و  0.09، 0.48، 2.82به ترتیب برابر  GRPلوله های پلی اتیلن، گالوانیز ، آزبست و  ساالنه شکست

 لی باشد. سال

، لشاهد  گردید هه در لولوه هوای پلوی اتویلن بوا لوله قطر ولوله های پلی اتیلن  ساالنه حوادثبا انجام تحلیل رگرسیون یطی بین  .4

ش قطور لولوه هوا، ضوخالت هرد هه بوا افوزای توجیهافزایش قطر، تعداد حوادث ساالنه هاهش لی یابد. علت این الر را لی توان چنین 

 جدار  لوله نیز افزایش لی یابد. بنابراین لقاولت لوله در برابر فشارهای دایلی و یارجی و عوالل لخرب لحیطی افزایش لی یابد.

علت این الر را لی تووان  لشاهد  گردید لیزان حوادث در لا  شهریور و فصل تابستان از سایر لاهها و فصول سال بیشتر لی باشد. .5

یصوحاً در فصل تابستان استان آب، بسیاری از روستاهای تالین و هاهش لنابع چند سال اییر با توجه به یشکسالی نین توجیه هرد چ

در بریوی از توالین آب  بوه جیور  بنودی لنوابعهه لیزان لصرف افزایش لی یابد با همبود آب لواجه لوی باشوند. لوذا لسوئولین ناچوار 

ی فصل تابستان لی باشند. با جیر  بندی عم ً بریی از ساعات شبانه روز شبکه از آب یالی شد  و هوا وارد آن لی شوود. ورود روزها

از طرفوی انجوام عملیوات پیمانکواران در فصول هوا در یطوط و شبکه توزیع روستاها لی تواند یکی از دالیل افوزایش اتفاقوات باشود. 

  ز دالیل افزایش حوادث باشد.تابستان لی تواند یکی دیگر ا
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نویسندگان لقاله از شرهت آب و فاض ب روستایی یراسان جنوبی و لرهز تحقیقوات و ارتبواط بوا حونعت شورهت لهندسوی آب و 

 فاض ب هشور بابت حمایت لالی نهایت تشکر و قدردانی را لی نمایند.
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3. Campisano, A., Creaco, E. and Modica, C., (2010). RTC of valves for leakage reduction in 

water supply network, Journal of Water Resources Planning and Management, 136(1), pp.138-

141. 

4. Jowitt, P.W. and Xu, C., (1990). Optimal valve control in water distribution networks. 

Journal of Water Resources Planning and Management,116(4), pp.455-472. 

5. Frauendorfer, R. and Liemberger, R., (2010). The issues and challenges of reducing 

nonrevenue water. Asian Development Bank. 
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 .15-2(: 3)23، دو لاهناله علمی پژوهشی آب و فاض ب، های عصبی لصنوعی و الگوریتم ژنتیکتلفی  شبکه
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