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 خالصه

روی آورده اند که چندین سال از عمر تأسیسات آن  GISامروزه شرکت های آب و فاضالب در حالی به سیستم های 

ها مـی گـذرد . از طرفـی نقشه های اجرایی آن ها به دلیل عدم به روزآوری و نیز به علت عدم ورود تغییرات و 

تصحیحات اجرا، نقشه های فعلی ، بـا وضـعیت موجـود مطابقـت ندارد . علت این امر این است که به روز آوری این 

 ت بدون بهره گیری از سیستم اطالعاتی مدرن ، مستلزم صرف وقت و هزینه زیاد است .اطالعا

بزرگترین و موثرترین امكان برای کاهش مشكالت بخش  GISشاید بتوان گفتآب با توجه به گستردگی شبكه توزیع 

رافیایی و پرسنلی که وظایف نیاز تیم های به روز رسانی و نگهداری اطالعات جغ توزیع است . سیستم اطالعات جغرافیایی

  .جمله آب را بر عهده دارند ، محاسبه می کند تعمیرهایامدادی تاسیسات شهری من

 تشریح و ارزیابی گردد. در مدیریت شبكه و حوادث آب، ، GISضرورت و نتایج کاربرد در این مقاله سعی شده است تا 
 

   GISسیستم هاي جغرافیایی شبکه توزیع آب، حوادث، کلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه -1

و قابل   بهره برداری مناسب از منابع و امكانات ، نیازمندمدیریتی توانمند و علمی است تا بر اساس اطالعات دقیق ، به روز

کارآمد نیاز   اعتماد ، تصمیمات مناسب اتخاذ شود . تولید اطالعات به ابزار ، فناوری ،دانش ، سیستم و نیروی انسانی متخصص و 

از داده های موجود اطالعات مورد نظر تولید شود و سپس این اطالعات به عنوان یك مولفه مهم در امر  دارد که بر اساس آنها

سامانه های اطالعات مكانی یا سیستم های اطالعات جغرافیایی ، یكی ازکارآمدترین و رو به  .تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرند

سیستمی برای ثبت ، ذخیره سازی ، کنترل ، تلفیق ، به کارگیری  GIS  .باشند ستم های اطالعاتی برای تحقق این امر میرشدترین سی

 ، تحلیل و نمایش داده هایی است که به لحاظ مكانی زمین مرجع هستند . واژه )جغرافیا( نباید این ذهنیت را ایجاد کند که سیستم

تهیه نقشه های پایه ، این سیستم ر بمی شود . عالوه  توپوگرافی ، نقشه و نقشه برداری محدوداطالعاتی مورد بحث به داده های 

اراضی و مطالعات زیست  اطالعاتی امروزه دربخش های مختلف برای برنامه ریزی شهری ، مدیریت ترافیك ، مدیریت کاربری
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تی ، مطالعات جمعیت شناختی ، و مدیریت تاسیسات برای خدمات بانكی ، خدمات پس GISمحیطی نیز به کار می رود . همچنین

امكانات سیستمی ، بانك اطالعاتی و رایانه  GIS شهری ازجمله در آب مورد استفاده قرار می گیرد . اگر در نظر بگیریم که ازیكسو

یق کرده است ، و از سوی جهانی تلف کسب اطالعات ماهواره ای و سنجش از راه دور و شبكه های اطالع رسانی ای را با فناوری های

مختلف یك نقشه  طبیعی دارای ابعاد زمانی و مكانی هستند که می توانید روی الیه های دیگر همه فعالیت های بشری و پدیده های

 سیستم در دسترسی سریع به اطالعات ، جمع بندی انواع مختلف سریع به دیجیتال همپوشانی داده شوند ، آنگاه قابلیت و مزایای این

اطالعات ، جمع بندی انواع مختلف داده ها ، تحلیل اطالعات به طور یكجا وبا هم ، بهنگام سازی ، دقت و سرعت عمل یا باالی آن 

و نشان دادن آینده رو به گسترش آن   GISحاضر با توجه به قابلیت های یاد شده ، در صدد است جایگاه مشخص می شود . نوشته

 .نشان دهد   یستم را در صنعت آب،ضرورت و اهمیت کاربرد این س

 

 بیان مسأله -2
 ترمیم هزینه و آب فیزیكی تلفات رفتن باال باعث شهری، آب توزیع های شبكه در اتفاقات و حوادث تعداد بودن باال

 زیان با را آنها سودآوری، جای به که گذارد می تأثیر آبفا شرکتهای مالی منابع بر نحوی به موضوع این.  ]1[گردد  می حوادث

 یك به نزدیك سالیانه طور به کشور، فاضالب و آب مهندسی شرکت اطالع رسانی شبكه توسط شده ارائه آمار طبق.کند می مواجه

 و آب شرکتهای درآمدهای کل از درصد 21 از بیش و می پیوندد وقوع به ایران شهری آب توزیع های شبكه در حادثه میلیون

 مهندسی شرکت 1378 سال مالی صورتهای تجمیع گزارش براساس نمونه عنوان به .[2 ]شود می حوادث این ترمیم صرف فاضالب

 اگر حال است، شده کشور در کل اتفاقات و حوادث رفع هزینه )دفتری قیمت(ریال ۵1627626111 مبلغ کشور، فاضالب و آب

 .آید می بدست باالیی بسیار مبلغ شود اضافه فوق هزینه به رفته هدر آب هزینه

 فاضالب و آب مهندسی شرکت توسط آب توزیع های شبكه در GIS و نیامده بحساب آب مطالعه موضوع ایران در

 همچنین .گردید آغاز مطالعات کشور شهرهای از تعدادی در پایلوتهایی انتخاب با راستا این در .گردید پیگیری 1373 سال از کشور

 و  ]3 [نیامده بحساب آب کنترل و کاهش دستورالعمل،  ]2[ شهری فاضالب و آب مكانی اطالعات سیستمهای جامع طرح

 قرار فاضالب و آب شرکتهای اختیار در و تهیه  1379و  1378 های سال در ] 4 [آبرسانی شبكه اتفاقات و حوادث دستورالعمل

 شهری فاضالب و آب شرکتهای در اتفاقات و حوادث سیستمهای کاربردی و پایه مفاهیم و اصول تا دارد نظر در تحقیق این .گرفت

 اطالعات GIS ، سرعت بردن باال از استفاده و ذخیره نمودن سیستماتیك .نماید بررسی مكانی اطالعات سیستمهای پایه بر را

 تلفات آوردن پایین و اتفاقات و حوادث به رسیدگی از استفاده با اتفاقات و حوادث به رسیدگی عملیات و توزیع شبكه تجهیزات

 خصوص در الزم تمهیدات انجام و مدیریتی گزارشات تهیه راستای در آمده بدست اطالعات بررسی و تحلیل و تجزیه آب، فیزیكی

GIS و ترمیم های هزینه آوردن پائین و اقتصادی جویی اتفاقات، صرفه و حوادث تعداد کاهش از استفاده با اتفاقات و حوادث از 

 .باشند می تحقیق این اهداف از اتفاقات و حوادث رفع

 

 شبکه توزیع  آب  -3
 را به مصرف کنندگان به عهده دارد.شبكه توزیع آب بخشی از تاسیسات آبرسانی شهری است که وظیفه ی رساندن آب  

شبکه و    شبکه هاي حلقه اي ، شبکه هاي شاخه اي ی نظر سیستم توزیع آب می توان شبكه لوله کشی را به سه گونهاز 



 

 

 

درصد همه هزینه تاسیسات آبرسانی یك شهر را به خود  90تا  ۵0شبكه توزیع آب در شهر پیرامون  طراحی نمود.  هاي درهم

اختصاص می دهد. چون تغییر دادن لوله های یك شبكه پس از چند سال کار، هزینه سنگینی را الزم می سازد، در محاسبه شبكه لوله 

 طرح قرار می دهند. سال آینده شهر را مبنای 40تا  2۵کشی جمعیت 

 

 حوادث و اتفاقات آب  -4
 در درآمد بدون آب نرخ افزایش دست رفته، باعث از آب آنها در که هستند مواردی جمله از اتفاقات، و حوادث

 آمدن بوجود خرابی، وقوع تواند باعث می آب اتالف بر عالوه شبكه در حوادث .شود می آب شرب توزیع هاى شبكه

 به مربوط مسائل. شود هنگفت بازسازی های هزینه مصرف نیز و شبكه به آلودگی ورود آب، احتمال فشار کاهش ترافیك،

 تاثیر تحت انسانی نیروی و فنی لحاظ اقتصادی، به را  فاضالب و آب شرکت های مالی منابع از قابل توجهی قسمت اتفاقات،

 صورت گیرد.می دهد که الزم است مدیریت های الزم در این خصوص  قرار

 

 GISسیستم های جغرافیایی  -5
و به  محیط زیستدر حال حاضر، بسیاری از متخصصان در رشته های مختلف، نظیر جغرافی دانان، زمین شناسان، محققان  

محققان علوم شهری اهمیت تحلیل های مكانی را به خوبی درک کرده و با سازماندهی اطالعات حاصله  ویژه برنامه ریزان شهری و

میتواند کاربردهای متعددی را عرضه نماید، چرا که در این   GISضرورت استفاده از این فنآوری قرن را عمال شروع نموده اند. 

 GISمزیت یك سیستم  گردد.  كان تحلیلهای مكانی به راحتی میسر میمحیط اطالعات ماهیت جغرافیایی داشته و با این زمینه ام

فضایی متعدد همراه است. در آغاز     معموال از طریق طراحی دقیق پروژه های مربوطه ارزیابی میشود که همواره با انبوهی از اجزاء 

های موضوعی را میتوان بر اساس  نقشهتحقیق، با بیان پیشفرض های مشخصی و یا مسئله خاصی هر پروژه ای شروع میشود. تولید 

میتوان طراحی نقشه کاربری اراضی را بر اساس نقشه ترکیب خاک، پوشش  یك و چند نقشه پایه امكان پذیر ساخت. به عنوان مثال،

گیاهی و توپوگرافی منطقه شروع نمود. داشتن ترکیب مشخص و منسجمی از پدیده های مورد نظر میتواند در روند تولید نقشه های 

امكان  GIS، با تولید مدلهای پایه در محیط دلخواه نقش اصلی را ایفا نموده و فرآیندهای مربوطه را تسریع نماید. در اغلب موارد

 طراحی و تولید سایر نقشه های بعدی نظیر الیه شیب، جهت ، ناهمواری، مسیر جریان آب به راحتی امكان پذیر میگردد.

  

 آب شبکه توزیعدر طراحی و نگهداری  GISکاربردهای اولیه  -6

 در طراحی شبکه های آب و فاضالب GISکاربرد  -6-1

ضمن   در هنگام طراحی ، کاهش هزینه را  آب و فاضالب شهری ، می بایست تا حد امكان دلیل هزینه زیاد اجرای پروژه هایبه  

مختلف با یكدیگر و  کیفیت در نظـر داشت . به علت گستردگی شبكه ها از لحاظ مساحت تحت پوشش ، امكان مقایسه گزینه های

انتخاب بهترین گزینـه ، بـدون بـه کارگیری سیستم آنالیز قوی ، غیر عملی به نظر می رسد . بدیهی است در نظر گرفتن چند پارامتر 

ای و کلی )نظیر شیب و مسیر خیابان ها و تـراکم( امكـان طراحی بهینه را فراهم نمی نماید ؛ چرا که با زیاد شدن پارامترهای مقایسه 

مواردی که در  . ، طراحی بهینه غیر ممكن خواهد بود GISنیز گسترش تدریجی خطوط طراحی ، دیگر بدون به کارگیری سیسـتم 

بهره گرفت ، مقایسه پارامترهای متعددی از قبیل : شیب زمین ، جـنس خـاک ، مسـیرهای  GISطراحی شبكه ها ، می توان از 

http://gistech.ir/tag/%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa
http://gistech.ir/tag/%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa
http://gistech.ir/tag/%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87
http://gistech.ir/tag/%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87
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ضی ، قیمت زمین ، میزان فاصله تا تأسیسات دیگر ، همسایگی ها ، کوتاه ترین طول ، کمترین عمق دسترسی )خیابان ها( ، کاربری ارا

لوله ها ، تـأخیر در افزایش قطر شبكه ، تأمین سرعت های خودشستشویی ، کمترین زمان ماند فاضالب در شبكه ، برخورداری 

پتانسیل گسیختگی زمین ، میزان آسیب پذیری شبكه در اثر رخداد احتمالی شبكه با گسل ها ، محل هـای روانگرا و محل های دارای 

بالیای طبیعی )سیل ، زلزله( و سهولت در کنترل شـبكه در این شرایط ، سهولت در اجراء و بهره برداری آسان از طرح و ... می 

ارامترها ، به همراه اطالعات مربوط به آن ها الیه های مربوط به نقشه هر یك از این پ« بر هم اندازی»فتن این موارد با ردر نظر گ.باشد

هم کمك شایانی به حل این مسئله پیچیده چند پارامتری می کنند . مالحظه می شود که با  GISصـورت مـی گیرد که توالع آنالیز 

و بهره برداری ، شناخت در نظر گفتن این پارامترها ، مدل طراحی به اندازه ای به واقعیت نزدیك می شود که می توان قبل از اجراء 

 روشنی از وضعیت آینده شبكه به دست آورده و پیش بینی ها و مالحظات مورد نیاز را در زمینه طراحی ، رعایت نمود .

در طراحی می توان الگوریتمی برای طراحی بهینه مسیرها )به خصوص مسیرهای خـط انتقـال( بـا  GISبا به کارگیری 

ترهای ذکر شده ، تعریف کرد .در حالی که تعیین مسیرها توسط دیگر طراحان به صورت چشمی و یـا بـر لحـاظ نمـودن تمـامی پارام

در خصوص ترسیم حوزه تحت پوشش هر خط لوله و حوزه بندی شبكه فاضالب چنین عنوان  اسـاس تجربـه صـورت مـی گیـرد.

در نظـر مـی « توپوگرافی منطقه و امكان اتصال به شبكه نزدیك ترین فاصله ،»حوزه بندی را بر اساس سه پارامتر  GISکرد : 

گیـرد.حـال آنكـه در طراحی های متداول امروزی ترسیم حوزه ها عموماً بر اساس دید و ایده طراح انجام می شود . بدیهی است 

ور همزمان در ذهن آنالیز نماید طراح نمی تواند چند گزینه فوق الذکر را بـا توجه به گستردگی و وسعت محدوه های مطالعاتی ، به ط

. بنابراین تغییرات قطرها ، در نقاط غیر واقعی صورت می پذیرد که مشكالت آن پس از گذشت مدتی از بهره برداری ، مشخص 

ت در طراحی ، در صورت ایجاد تغییرات در جزئی از سیستم )مثالً جابجایی یك منهول ، یا تغییر جه GISخواهد شد . با استفاده از 

یا تغییر شیب یك خـط( می توان در همان لحظه اثر آن را بر کل شبكه محاسبه و مشاهده نمود . حتی می توان اثر این تغییر را بر 

مشكل  مشاهده نمود . GISهزینـه اجرایـی پـروژه )در صـورت داشـتن اطالعات مربوط به متره و برآورد پروژه در بانك اطالعاتی 

مشـكل نیـز در ایـن سیسـتم خطوط اصلی و فرعی می باشد که این ی ، عدم توانایی در مشخص کردن دقیق دیگر طراحی های امروز

، موتفع خواهد شد . بنابراین به هنگام بهره برداری می توان خطوط اصلی و فرعی را شناسایی و تمهیدات الزم را جهت راهبری آن 

جهت بهره برداری آینده ، می توان با در نظر گرفتن پارامترهایی همانند : تراکم ها در نظر گرفت. در ناحیه بندی شبكه طراحی شده ، 

مشترکین در نقاط مختلـف ، تعداد حوادث شبكه در مناطق متفاوت ، میزان عمر شبكه در ناحیه های گوناگون و ... اقدام به ناحیه 

و با توجه به شناختی که از طرح وجود دارد ، طرح را جهت بهره  GISبه عبارت دیگـر مـی تـوان بـا بهـره گیری از  بندی نمود .

برای یك پروژه ، می  GISبرداری هر چه بیشتر با توجه به مراکز بهره برداری، ناحیه بندی کـرده. الزم به ذکر است تهیه سیستم 

ر شرکت های آب و فاضالب ناموفق د GISبایست همراه با طراحی پروژه شروع شود . یكی از عواملی که بسیاری از پروژه های 

    گردیده که تأسیسات در زیرزمین قرار گرفته انـد .بنـابراین اطالعات حاصله  GISبوده اند ، این است که اطالعات ، زمانی وارد 

    ن ها طالعات جغرافیایی آا شبكه آب و فاضالب ، به فكر سیستمجامع و کافی نیستند . این هشداری است تا به هنگام طراحی 

(GIS  باشیم. در مجموع با بهره گیری از نرم افزارهای تحت مدیریت )GIS که برای کاربرد در صنعت آب و فاضالب تخصصی (

می شوند( می توان با مقایسه پارامترهای متفاوت طراحی ، به بهینه ترین حالت ممكن در طراحی دست یافت . با مقایسه موردی بین 

می توان به اختالف واضح دو  GISـك شـهر بـه شـیوه متعارف کنونی و نیز طراحی همان شهر توسط طراحی شـبكه فاضـالب ی

 روش طراحی ، از لحاظ کیفیت ، دقت ، سرعت ، کـاهش هزینـه و سهولت در اجراء پی برد .
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روی آورده اند که چندین سال از عمر تأسیسات آن ها  GISامروزه شرکت های آب و فاضالب در حالی به سیستم های  

مـی گـذرد . از طرفـی نقشه های اجرایی آن ها به دلیل عدم به روزآوری و نیز به علت عدم ورود تغییرات و تصحیحات اجرا، نقشه 

دارد . علت این امر این است که به روز آوری این اطالعات بدون بهره گیری از سیستم های فعلی ، بـا وضـعیت موجـود مطابقـت ن

 اطالعاتی مدرن ، مستلزم صرف وقت و هزینه زیاد است .

 GISاز مطالب فوق چنین استنباط می شود که شرکت های آب و فاضالب به هنگام طراحی و اجراء می بایست به مقوله  

زمانی موفق عمل خواهد کرد که همراه با طراحی و اجرا شبكه ، پایه ریزی شود .  GISطرح های خود توجـه کنند . چرا که سیستم 

یعنی در زمانی که به راحتی می توان به اطالعات طرح دست یافت نسبت به جمع آوری آن اقدام نمود. چرا که پس از مدفون شدن 

پس مشاوران و پیمانكاران می بایست تغییرات  وان به راحتی بـه اطالعـات جامعی از آن دست یافت .شبكه در زیر زمین دیگر نمی ت

به کارفرما تحویل دهند تا به هنگام  GISاحتمالی به وجود آمده به هنگام اجرا را ، جهت تصحیح اطالعات اولیه ، توسط یك فایل 

می توان محاسباتی دقیق ، در مورد میزان  GISند . در مرحله اجرا ، با کمك بهره برداری اطالعات واقعی ، مورد استفاده قرار گیر

 و ... نیز انجام داد .« خاکبرداری»، « آسفالت شكافی»
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و اجراء پروژه دقیق صـورت  با توجه به فازهای اساسی یك پروژه )طراحی ، اجرا و بهره برداری( هر قدر که طراحی 

پـذیرد ، اگـر بهـره بـرداران نتوانند سیستم را درست کنترل نمایند ، پروژه راندمان مطلوب را نخواهد داشت . مشكلی که امروزه در 

می سیستم های بهره برداری به چشم مـی خـورد ، عدم دسترسی به ابزارهای مدیریتی قوی جهت بهره برداری درست از تأسیسات 

نزدیك شد .هزینه های صرف  در تولیـد ابزارهـای بهره برداری می توان به تساوی  GISدر استفاده از طرح های مـدیریتی .باشد

با توجه به گستردگی شبكه های آب    فت.دت می توان به کسر فوق دست یاشده جهت بهره برداری شروع ، باالست . اما در دراز م

تحمیل هزینه بهره برداری و نگهداری  عالوه بر .  و فاضالب ، اگر از تكنولوژی روز دنیا برای بهره برداری از آن ها استفاده نشود 

امروزه مطرح  با توجه به بحث های خصوصی سازی شرکت های بهره بردار که  باال ، مانع از توسعه و پیشرفت آینده هم درپی دارد.

است و احتمال بروز تغییرات سالیانه شرکت های بهره بردار و نیز جایگزینی کوتاه مدت پرسنل بهره بردار ، دیگر نمی توان به 

تجربیات و سابقه این پرسنل در امر شناسایی شبكه ، امیدی داشت . چـرا کـه رخـداد ایـن تغییر و تحوالت زود به زود ، امكان ذخیره 

بنابراین باید سیستمی طراحی کرد که هر بهره بـردار بتوانـد اطالعات مربوط به  اده از تجربه پرسنل را از بین خواهد بود .و استف

بهره بردار در جهت راهبردی هر چه بهتر سیستم ، می بایسـت در ابتـدای هر کارکرد خود را نیز به بانك اطالعاتی بیفزاید . چرا که 

کرده و اطالعات مربوط به آن را در اختیار داشته باشد . این شناسایی از طریق یك نقشه و بانك اطالعاتی  کار سیستم را شناسایی

نیست( صورت می پذیرد . بنابراین الزم است قبل از بهره برداری از یك پروژه ، سیستم  GISمربوط بـه آن )کـه چیزی جز محیط 

GIS شود. ش گفته میآن کامل باشد . به ایـن پروسـه مدیریت دان 

جهت نگهداری تجربیات افراد و شرکت الزم است از ابزارهای نوین استفاده شود. مدیریت دانش یكی از جدیدترین 

تكنیك ها و ابزارهای مورد نظر می باشد که در آن روشی را برای شناسایی حوزه هایی که سازمان می بایست ابتكارات مدیریت 
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کرده است. مدیریت دانش فرایندی است که به سازمانها یاری میكند اطالعات مهم را بیابند،  دانش خود را متمرکز کند، ارائه

گزینش، سازماندهی و منتشر کنند و تخصصی است که برای فعالیتهایی چون حل مشكالت، آموختن پویا، برنامه ریزی راهبردی و 

ایی تا حد امكان ساده و جامع جهت بهره برداری شبكه میسر امكان تهیه ابزاره GISبا استفاده از   گیری ضروری میباشد. تصمیم

است . ابتدایی ترین کاری که می توان در به کار گیر ی این سیستم در نظر داشت ، امكان اتصال بانك اطالعاتی مربوط به شبكه ، به 

زمین واقع شده اند . به عبارتی می خطوط لوله است. شبكه های آب و فاضالب شهری با صرف هزینه های زیاد ایجاد شده و در زیر 

توان گفت تمام سرمایه شرکت های آب و فاضالب در بستر زمین قرار گرفته است . به همین دلیل این شرکت ها ، استفاده از روش 

هینه دارند که زمانی راندمان ب GISهای بهره برداری مدرن را ، مد نظر قرار داده اند . اما همانطور که عنوان شد ، تهیه سیستم های 

 قبل از شروع بهره برداری ، کامل شده باشند .

با توجه به اینكه تنها پرسنل شرکت هستند که در رابطه با مشكالت تأسیسات خود ، آگاهی کافی دارند ، پس کسی جز  

همین پرسنل نمی توانـد در راستای جمع آوری آمار و اطالعات ، مفید واقع شوند . این فرآیند مستلزم آموزش )هر چند ابتدایی( در 

جهت بهره برداری صحیح ، بهره بردار می بایست ازجزئیات مربوط به شبكه کاماًل مطلع باشد .  مورد شناساندن این سیستم می باشد .

تا بتواند در راهبری این سیستم ، درست تصـمیم گیری نماید .آنچه در آرشیو شرکت های آب و فاضالب به چشم می خورد ، 

مورد نیاز بهره برداری ، چندان به آن ها امید داشت . حال  انبوهی از نقشه های اجرایی است که نمی توان جهت دریافـت اطالعـات

شـبكه را ایجـاد کـرد . بـا شـبیه سـازی هیدرولیكی و حتی کیفی شبكه آن هم با « مانیتورینـگ»مـی تـوان  GISآنكه در سیستم 

عیت شـبكه را تحت نظر داشته باشد توجه به تغییرات فصلی و ساعتی ، شبكه به صورت دیداری درآمده و بهره بردار می توانـد وضـ

 یا با استفاده از اندازه گیری های واقعی ، محاسبات شبیه سازی را کالیبره کند . امروزه دیگر از داده های محاسباتی برای بهره برداری

ی شبكه آن را استفاده نمی شود ، بلكه با استفاده از مجموعه سنسورها )به صورت خودکار( و اندازه گیری واقعی پارامترها

جهت کمك به بهره برداری به هنگام وقوع حادثه چه طبیعی )مانند وقوع سیل ، زلزله و یا تخریب   مانیتورینگ و کنترل می کنند .

یك قسمت از سیستم( و چـه مصـنوعی ، بـا استفاده از این ابزار ، بهره بردار می تواند وضعیت آینده سیستم را مانیتورینگ کند . 

GIS  تواند اعالم کند که کدام شیرها بسته شوند ، تـا کمتـرین جمعیت ممكن ، دچار بی آبی شود . یا اینكه حتی سرویس می

اتفاقات از کدام مسیر حرکت نماید ، تا سریعتر به محل حادثه برسد . در مثال دیگر می توان برای حوزه های تحت پوشش هر کنتور 

یا آنكه  قرائت کنتور ، در کوتـاهترین پیمـایش ، بتواند عملیات قرائت کنتورها را انجام دهد .نویس ، مسیری را تعیین کرد که مأمور 

بـوده و در خیابـان  300لوله هایی که دارای قطر »با ترکیب چند ویژگی به پرسش های متنوع بهره بردار پاسخ دهد . به عنوان مثال 

را « صبح بوده 8در زمستان گذشته دچار مشكل شده اند و بروز مشكل ساعت متری واقعند و ده سال از عمر آن ها می گذرد ،  20

با توجه به اینكه تنها پرسنل شرکت هستند که در رابطه با مشكالت تأسیسات خود ، آگاهی کافی دارند ، پس   مشخص نمایند .

د . این فرآیند مستلزم آموزش )هر چند کسی جز همین پرسنل نمی توانـد در راستای جمع آوری آمار و اطالعات ، مفید واقع شون

ابتدایی( در مورد شناساندن این سیستم می باشد . جهت بهره برداری صحیح ، بهره بردار می بایست ازجزئیات مربوط به شبكه کامالً 

 مطلع باشد . تا بتواند در راهبری این سیستم ، درست تصـمیم گیری نماید .
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و  DEMبا استفاده از مدلسازی و تلفیق الیه های زمین شناسی ، گسل ، خاکشناسی ،رودخانه ، راه و راه آهن ، آبادیها،   

شیب با الیه سطحی حریم خط لوله و محدوده های دارای ریسك باال می توان مناطقی که احتمال بروز ، حادثه در آنجا بیشتر است 

را مشخص نمود .در هنگام بروز حادثه نیز نیز با داشتن نقشه ای کامل که در آن مسیر راههای دسترسی و آبادیهای نزدیك به مكان 

بطور کلی،  . وجب کاهش زمان قطعی آب خواهد شد دسترسی به محل حادثه بیشتر شده و در نتیجه م حادثه مشخص است ، سرعت

 در موضوع مدیریت حوادث و اتفاقات شبكه توزیع آب می باشد: GISموارد ذیل، از کاربردهای 

 ثبت و بررسی حوادث و اتفاقات شبكه به تفكیك کد عارضه .1

 و ارائه خدمات به آنها بررسی خسارات وارده به مشترکین. 2

 بررسی نواحی پرمشكل شبكه جمع آوری فاضالب. 3

 بررسی، کنترل و ردگیری مشترکین فاضالب که اتصال آب باران دارند و یا مواد زاید و سمی وارد شبكه می کنند. 4

 ردیابی مسیرهای آلوده آب. ۵

 ردیابی کنتورهای خراب. 6

 بررسی زونهای فشاری. 7

 پرمشكل شبكه که دارای کمبود فشار، زباد بودن اتفاقات یا آلودگی هستند کنترل نواحی. 8

 کنترل هزینه های حوادث به تفكیك کد تاسیسات برای الویت بندی اصالح شبكه. 9

 ثیت هزینه های خسارتها.10

 شناسایی مشترکینی که در اثر یك حادثه بی آب می شوند. 11

 فاضالبرو؛ از مدار خارج می شوند و شناسایی مشترکین مربوطه شناسایی فاضالبروهایی که با قطع یك. 12

 تعیین شیرخطهایی که در اثر بروز اتفاق باید بسته شوند تا آب منطقه قطع شده یا به حداقل برسد. 13

 یافتن مشترکینی که با بستن شیرها بی آب می شوند. 14

 كیك اجزاءبرآورد میزان خسارت وارده از طرف سازمانهای حفار به تف. 1۵

 آمادگی برای عكس العمل سریع در هنگام بروز انواع حوادث هنگام حوادث غیر مترقبه )پدافند غیرعامل(. 16

 

 نتیجه گیری و جمع بندی -7

   متودها و روشهای سنتی خود را تغییر داده و با بكارگیری آن سرعت  بایستپیشرفت تكنولوژی بشر همگام با آن میبا  

باشد. همانگونه که مطرح گردید با استفاده از این نیز مستثنی از این بحث نمی GIS خود را باال ببرد. مبحث ارتقا به اهداف

توان توان به بستر وسیعتری از اطالعات دست یافت و به شكل عمیقتری با مسایل بر خورد کرد، با افزایش اطالعات میتكنولوژی می

 ایای در تغییرات سریع دنیای امروز ما دارد. کاربرد حرفهنقش بسیار ویژه GIS رسید.تر و با درصد خطای کمتری به نتایج قوی

GIS های استراتژیكی از اولویت قابل توجهی بویژه در کاهش هزینه ها، برخوردار استدر مقایسه با برنامه. 
 در هدررفته آب .گردد می آب نشت به منجر که باشد می همیشگی و شایع موارد از یكی آبرسانی های شبكه اتفاقات و حوادث بروز

 مشترکین، آب قطع آب، تلفات مهم عوامل از یكی شهری آبرسانی های شبكه حوادث .است بوده توجهی قابل اقتصادی ارزش دارای فرآیند این
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 .است ضروری حوادث کاهش و مدیریت منظور به آب توزیع شبكه در حوادث بررسی لذا .باشد می ثانویه آلودگیهای و آنها در نارضایتی ایجاد

 از کشور، در شهری آب توزیع های شبكه در آب تلفات باالی درصد و آب کمبود بحران مشكالت به توجه با حاضر حال در ویژه به موضوع این

 اساس بر شهری آب توزیع های شبكه در حوادث بررسی مطالعه این هدف .است فاضالب و آب شرکتهای در کاربردی تحقیقات ضروریات

 بردن باال حوادث، ترمیم عملیات و توزیع شبكه تجهیزات اطالعات از استفاده و ذخیره نمودن سیستماتیك .است جغرافیایی اطالعات های سیستم

 رفع و ترمیم های هزینه آوردن پایین اقتصادی، جویی صرفه حوادث، تعداد کاهش امكان آب، فیزیكی تلفات آوردن پایین و حوادث تعمیر سرعت

 از استفاده با و آبرسانی های شبكه در حوادث به مربوط اطالعات آوری جمع لزوم  تحقیق این در .است سیستم این مزایای جمله از حوادث

 اطالعات پردازش به نسبت مختلف، آماری تحلیلهای و GIS افزاری نرم های سیستم در مرجع مكان های داده تحلیل و تلفیق ثبت، امكانات

می  میسر انشعابات و شبكه اصالح برای تصمیم و اتفاقات تحلیل امكان GIS در واقعی مكان در اتفاقات ماهانه جانمایی باکه  .شد حوادث بیان

 توزیع شبكه انتخاب با.   ]۵[ ، ارائه می گردده در سطح کشور، پایلوت شهر شاهروددر پایان، یك نمونه از عملیات انجام شد شود.

 ساخت از پس و شده رقومی توزیع، شبكه تجهیزات و خیابانها امالک، مكانی اطالعات شامل منطقه نقشه ،شاهرود  شهر آب

 در شده آوری جمع های داده نمودن وارد شامل GIS سیستم سازی پیاده .شد داده انتقال ARCGIS افزار نرم به توپولوژی

 ساختار به مدلسازی مرحله در شده تهیه سیستم سازی پیاده های آرایه در و آنها بین ارتباط و مكانی عوارض دقیق تعیین چهارچوب

 آبان تا 9۵ فروردین از ، ماه 8 مدت در حادثه 2681 روی بر مقطعی توصیفی روش به تحقیق این. باشد می GIS نظر مورد اطالعاتی

 کلیه ها پرسشنامه این در .است گرفته صورت شاهرود  شهر آب شبكه در افتاده اتفاق حوادث کلیه روی بر پرسشنامه تكمیل با 9۵

 سایر و حادثه موقعیت و ها لوله کارگذاری عمق و قطر ، جنس ، حادثه زمان ، حادثه نوع از اعم حادثه به مربوط متغیرهای و پارامترها

 پیاده GIS در و ثبت 0 شكل به توجه با اتفاقات اطالعاتی بانك .(  1) شكل اند گردیده ثبت روز شبانه طول در دیگر اطالعات

 (  2) شكل  و سپس تحلیلهای الزم از طریق آن، انجام گردید. گردید
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