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 خالصه

سال  ست دادن آب هر سر جهان در تالش برای کاهش اثرات تخریب لوله و از د سرا ستمرارو  صدها کیلومتر لوله در   ا

تا زمانی که  اندشوود نراموشآب شووهری ابلب مدنون و  یهاسووامانه. شوووندیمانتقال بدون وقفه آب تعمیر یا جایگزین 

بر اسووام ملالعات بان   تلف شووود. هاآنو یا شووتگووتگی را نشووان دهاد و یا مقادیر زیادی آب در نشووتک کاهش نشووار 

میلیارد دالر است.  14که این مقدار معادل  روندیمی توزیع از دست هاشبتهآب در  مترمتعبمیلیارد  48جهانی ساالنه 

شااخت دقیق نقاط  یهاارگان یهاتینعال نیترمهمیتی از  شهری  سمتولی توزیع آب  به  یزیرامهبرنو  شبته ریپذبیآ

 یبادپهاهو ... به  هالولهجاس ک هالولهک سوون یالرز در تحقیق حاضوور با بررسووی معیارهای  جهت رنع مشووتالت اسووت.

 ریپذبیسآاطالعات نقاط  یپوشانهمدر نضای متانی و  هانقشهبا تولید  تیدرنها است. شد پرداختهمالقه  یریذپبیآس

سازی مالقه یهاتیاولوو  ست. باز شته ا ستخراج گ و  22-21ک 30ک 26مخازن  یهامحدود  شد انجامطبق ملالعه  ا

 .باشادیمدر مالقه  یریپذبیآسدارای بیشترین ریگ   20-24

 

 ، شبکه توزیع، بازسازییبندپهنه کلمات کلیدی:

 

 



 

 

 

 
 

  مقدمه .1

 
 الانتق استمرارو  لوله و از دست دادن آب تخریبصدها کیلومتر لوله در سراسر جهان در تالش برای کاهش اثرات  هرسال 

شتگتگی مبتای بر  آب موجود به علت عوامل متعدد )داخلی و خارجی( ماناد یهاشبته. شوندیمبدون وقفه آب تعمیر یا جایگزین 

رای ب توجهقابلی  مشتل  دهاد نشاناین وضعیت  .قرار دارند نراوان یهاگ یردر معرض  یاگگترد  طوربه هایخرابیا  تصادف

ک این مگئله رودیمبه شمار مشتالت جامعه مهادسی  نیترمهماساسی در شهرها یتی از  یهارساختیزجوامع است. ارزیابی ریگ  

. قابلیت اطمیاان 1گوناگونی دارد:  یهاجابهباشاد. این مشتل  شد مدنون نیرزمیزدر  هارساختیزکه  شودیم زیبرانگچالشزمانی 

. شبته توزیع آب شهری دارای پارامترهای متغیر 2سازند  سیگتم دارد.  سیگتم بگتگی به توپولوژی شبته و قابلیت اطمیاان اجزاء

یبارگذاراجزا سیگتم در طول زمان و با چگونگی عملترد  ٔ  اهیدرزمتاریخی  یهاداد . کمبود 3طراحی و اجزای گوناگونی است. 

آب شهری ابلب مدنون و  یاهسامانه .]1[هگتاد دسترمرقابلیببرای بازرسی بصری  شدتبه هاشبته. 4گوناگون  یها

تلف شود. بر اسام ملالعات بان   هاآنتا زمانی که نشت و یا شتگتگی را نشان دهاد و یا مقادیر زیادی آب در  اندشد نراموش

مقدار ]2[ استمیلیارد دالر  14که این مقدار معادل  روندیمتوزیع از دست  یهاشبتهآب در  مترمتعبمیلیارد  48جهانی ساالنه 

 دهاد ننشا درآمدعملیاتی ی  سیگتم توزیع آب است و مقادیر باالی آب بدون  یوربهر  معرفیا بدون درآمد  کرنتهازدستآب 

ت توانایی ارزیابی قابلیت اطمیاان شبته در برابر خلرا .استو ضعف شرایط نیزیتی شبته مدیریت ضعیف در حوز  آب شهری 

 رونیازا. ]1[کرد  و حداقل سلح اطمیاان شبته را تضمین کااد یبادتیاولواقدامات خود را  دکایممختلف به متولیان آب کم  

 ردارند.شبته ب یریپذبیآسنوین گامی در راستای شااسایی نقاط ضعف و  یهاروش یریکارگبهبا  اندموظفمربوطه  یهاارگان

. است هاآنمهم  یهایژگیوانراد جامعه یتی از نیاز  نیتأممختلف و  یهاد یپدآبی موجود و آیاد  در مواجهه با  یهاسامانهتوانایی 

بته لولهک ( وضعیت ی  شیسازمدلبودن ارزیابی ) مؤثرمواجه هگتاد. هوشمادانه و  یاد یچیپمتولیان توزیع آب با وظایف نزایاد  و 

دارد.  یاژ یوعملیاتی و مدیریت اهمیت  یهااهیهزدر کاار مدیریت شبته با به حداکثر رساندن قابلیت اطمیاان آن و به حداقل رساندن 

ام بر اس موردملالعهو تجارب گذشته برخی از نقاط بحرانی شبته توزیع آب و انشعابات در محدود   هایبررسبر اسام ملالعاتک 

 :رندیگیمقرار  موردملالعهاهداف زیر 

  آزبگت یهالولهتعویض 

  دارای ریگ  باال در تخریب با زلزله یهالولهتعویض 

  کم  به مدیریت بهیاه شبته توزیع جهیدرنتو  نشد یایبشیپجلوگیری از وقوع حوادث و اتفاقات 

  کم  به حفظ ماابع آبی در مالقه 

  بلادمدتهدر رنت آب در  یهااهیهزکاهش تحمیل  باهدفکاهش تلفات نیزیتی 

 

 موردمطالعهمحدوده  .2



 

 

 

. بووا در ن وور اسووتبخووش تحووت پوشووش شوورکت آب و ناضووالب مالقووه یوو  شووهر تهووران  موردملالعووهمحوودود  

گوورنتن جهووات محوودودیت توسووعهک از جاوووب بووه بزرگوورا  حتوویم و رسووالتک از بوورب بووه در  نرحووزادک از شوور  بووه بزرگوورا  امووام 

. شووودیموومتوور محوودود  1800علووی )ع(ک پووارگ جاگلووی لووویزان و بزرگوورا  ارتووش و از شوومال بووه ارتفاعووات شوومالی شووهر تووا تووراز 

 . است رنعالیبمشترگ نعال و  221ک123هتتار بود  و دارای 954ک12مگاحت تحت پوشش در وضعیت موجود 

مخووزن  26خروجووی مخووزن تووا ابتوودای انشووعابات مشووترکین بووود  و  حدناصوولکیلووومتر  758ک1متووراژ شووبته توزیووع تحووت پوشووش 

 .دهادیممحدود  را تحت پوشش قرار  مترمتعب 700ک604نعال در وضعیت نعلی به حجم 

نفوور اعووالم  459ک239ک1معووادل 90نفوووم و مگووتن مرکووز آمووار ایوورانک در سووال  یسرشوومارجمعیووت محوودود  بوور اسووام نتووای  

( 1در شووتل شوومار  ) یاموواهوار تهووران و بوور روی تصووویر  در شووهرآب و ناضووالب گردیوود  اسووت. موقعیووت مالقووه یوو  

 است. شد داد نمایش 

 
ایموقعیت محدوده شرکت آب و فاضالب منطقه یک در شهر تهران بر روی تصویر ماهواره -1شکل شماره   

 

شمار  ) شتل  شهر تهران نمایش  یریقرارگ( موقعیت 2در  ضالب  ست. شد داد نواحی در محدود  مالقه ی  آب و نا گاحت  ا م

 هتتار 547ک4ناحیه سه:  ک هتتار 191ک4ناحیه دو:  ک هتتار 215ک4ناحیه ی :  نواحی به ترتیب عبارتاداز:

 1800تراز 



 

 

 یاماهوارهشهر تهران بر روی تصویر  موقعیت نواحی در محدوده  شرکت آب و فاضالب منطقه یک -2شکل شماره 

 

 

 . متدلوژی3

 آزبست: یهالوله. تعویض 3-1

آب  یهاشوورکتموودیریت هزیاووه در  کووالنانتخوواب نوووع لولووه و اتصوواالت بووا عملتوورد مااسووب و دوام طوووالنی از عواموول  

آزبگووت سوویمانی  یهالولووهک داشووتهکوواربرد وسوویعی در شووبته توزیووع آب  درگذشووته کووه ییهالولووه. یتووی از اسووتو ناضووالب 

عووالو  بوور آنتووه  مروربووهو  شوود آبکلگوویم نقیوور باشوودک کلگوویم موجووود در سوویمان لولووه وارد  ازن وورآب  کووهیدرصووورت. اسووت

بوور اسووام ن وور کارشااسووان اگوور  .کاوودیمووپیوودا  مقوودار آزبگووت موجووود در آب انووزایش ابوودییممقاومووت سوواختمانی لولووه کوواهش 

 .شودیمب مگتهل  شوندک آزبگت بیشتری وارد آ ینوعبهآزبگت نرسود  و  یهالوله

اد   هالوله این بیمعا گرید از ادیبیم  آسووویب عاًیسووور اتصوووال و جابجایی هاگام در ن اسوووت کهبود شوووتا قبل که  ا

گیار د یدصدمه قلعات عیوب تشخیص در خط آب یانتن جریان و لوله نصب از ست. مشتل ب  در تعمیرات و در محل اتصاالت ا

 .انتدیمنشت نراوانی از محل اتصاالت اتفا   ییجاجابه نیترکوچ و در صورت  است ریپذبیآساین نوع از لوله بگیار 

با جاس  هاهلولشبته توزیعک تعویض  یهالولهحفظ سالمتی مشترکین از یتگو و جلوگیری از کاهش مقاومت  ما وربهلذا 

آزبگت در محدود  هر ی  از  یهالولهدارد. با توجه به دالیل نو  با توجه به تراکم وجود  این شرکت قرار یهاتیاولوآزبگت در 

تراکم بیشتر در محدود   دهاد نشانداد  شد که امتیاز باالتر  5تا  1صورت پذیرنت و به هر محدود  امتیازی از  ییهایبررسنواحی 

 .است

 محدوده مخازن ازلحاظ تراکم لوله آزبست یازبندیامت -1جدول شماره 

 درصد متراژ آزبست متراژ کل لوله شماره محدوده مخزن

14 72080.41997 174.8993953 0.24 

19 224322.5494 41043.83115 18.30 

23 71569.91153 1591.326375 2.22 

26 101242.9657 9807.283146 9.69 

1 

2 

3 



 

 

 

27 82191.34522 827.4738202 1.01 

28 19704.25284 0 0.00 

29 23852.96552 824.6367148 3.46 

30 7571.12512 889.4607952 11.75 

32 8830.16261 248.3638555 2.81 

33 7470.119022 0 0.00 

37 93951.48999 5173.448248 5.51 

38 130806.4261 1605.132183 1.23 

40 55703.88599 1496.414734 2.69 

41 81251.8697 3933.390705 4.84 

72 71609.3486 1033.362275 1.44 

74 43283.20248 302.0897853 0.70 

75 41681.89187 7033.282305 16.87 

77 35943.8149 6004.493817 16.71 

78 10603.69531 0 0.00 

82 47867.15241 0 0.00 

83 8036.708363 0 0.00 

91 34168.6042 0 0.00 

20-24 241247.6754 13323.64205 5.52 

21-22 223466.1809 23059.60841 10.32 

 

و جاس آزبگت از  80و  60با قلر   یهالولهتعویض  است متریلیم100برای شبته  شد گرنتهبا توجه به ایاته حداقل قلر در ن ر 

مخازن بازسازی بخشی  یهامحدود در برخی از  100آزبگت  یهالوله. و نیز با توجه به تراکم باالی است  برخورداراهمیت باالتری 

 آمد  است. 5-3آزبگت به تفتی  قلر در تصاویر  یهالولهتصویر مااطق با تراکم باالی  .قرار گرنت موردتوجههم  هالولهاز این 

 

 
 60محدوده مخازن بر اساس تراکم آزبست  یازبندیامتتصویر  -3شکل شماره 

 



 

 
 80محدوده مخازن بر اساس تراکم آزبست  یازبندیامتتصویر  -4شکل شماره 

 

 
 100محدوده مخازن بر اساس تراکم آزبست  یازبندیامتتصویر  -5شکل شماره

 

 دارای ریسک باال در تخریب با زلزله: یهالولهتعویض  .3-2

تواند ین خود میکه ا استهای صورت گرنته قگمتی از خلوط لوله موجود در شبته تحت تأثیر گگل با توجه به بررسی

 های موجود را انزایش دهد.میزان خلرپذیری و آسیب لوله

دهد اما ها را تشتیل میها در تمام هگتاد درصدی کم از کل لولهای که با گگلالزم به ذکراست که تعداد خلوط لوله

به  نگبت هرکدامزاویه قرارگیری  در محل تمام و موقعیت و یسازمقاومباید توجه داشت که تاها را  بهبود خلوط لوله 

اامن مالقه به دو بخش امن و ن شد انجامو ملالعات  هاگگل. بر این اسام با توجه به میزان ناصله از استخلوط گگل موجود 

 است. شد داد  5و به مااطق ناامن امتیاز  1است که به مااطق امن امتیاز  شد میتقگ



 

 

 

 
 محدوده مخازن بر اساس خطر زلزله یازبندیامتتصویر  -6شکل شماره

 

 )فرسودگی(:هالولهسن  .3-3

عواملی است که اصالح و بازسازی  ازجمله هالولهتوزیع آب شهری به دلیل انزایش سن  یهاشبتهانزایش حوادث در 

یمهیدرولیتی در اجزای شبته آب شهری باعث ایجاد شتگت متانیتی و  یهاشبتهنرسودگی . سازدیمشبته را ضروری 

زمان سن شبته و  باگذشتبدیهی است  .شوندیمخارج  یدهسیسرو. در شتگت متانیتیک اجزای حوادث از مدار گردد

از  یبرداربهر که از بروز اختالل در  ییهاروش نیترمهمباابراین یتی از  کادیمانزایش پیدا  در شبتهآن میزان حوادث  تبعبه

در معرض خلر شااسایی و  یهالولهاین است که پیش از نمایان شدن آثار نشت به شتل مشهود  دینمایم یریجلوگشبته 

ک در نواحی مرکزی محدود  آب و ناضالب مالقه ی  شهر در نقشهبر اسام اطالعات پیاد  شد   قرار گیرند. یموردبازساز

در  دارای سن باالتر با توزیع پراکادگی گگترد  شد گذاشتهکار  یهالولهک یامرحلهتهران به دلیل بانت قدیمی و نو سازی 

مخازن اختصاص  یهامحدود ریگ  به  یازدهیامتسال  30با سن باالتر از  یهالوله. بر اسام تراکم باشادیمسلح محدود  

 یانت.

 



 

 هالولهمحدوده مخازن بر اساس سن  یازبندیامتتصویر  -7شکل شماره 

 

 :موردمطالعهدر محدوده  دادهرخحوادث و اتفاقات  .3-4

با توجه به تعداد حوادث اتفا  انتاد  بر روی شوووبته اصووولی و تولید نقشوووه تراکم حوادث امتیاز ریگووو  وقوع حوادث به هر 

 است: شد داد محدود  مخزن داد  شد که در تصاویر زیر نمایش 

 

 
 حوادث تعدادمحدوده مخازن بر اساس  یازبندیامتتصویر  -8شکل شماره 

 

 
 محدوده مخازن بر اساس تراکم حوادث یازبندیامتتصویر  -9شکل شماره 

 :یریگجهینت -4

متان بهیاه جهت انجام بازسازی را انتخاب  توانیمک هر شاخصامتیازات  یهانقشهدر باال و همپوشانی  ذکرشد با توجه به ملالب 

 نمود.

 نهایی محدوده مخازن یازبندیامت -2جدول شماره 

 ردیف
شماره محدوده 

 مخزن
 یالرزهامتیاز  Az100امتیاز Az80امتیاز Az60امتیاز

امتیاز تراکم 

 حوادث
 امتیاز کل امتیاز سن



 

 

 

1 14 1.00 1.00 1.00 1 2 2 1.33 

2 19 2.00 3.00 5.00 1 1 4 2.67 

3 23 1.00 2.00 1.00 5 2 3 2.33 

4 26 3.00 5.00 1.00 5 3 5 3.67 

5 27 1.00 1.00 1.00 5 1 5 2.33 

6 28 1.00 1.00 1.00 5 1 3 2.00 

7 29 1.00 1.00 2.00 5 2 2 2.17 

8 30 5.00 5.00 1.00 5 1 3 3.33 

9 32 1.00 1.00 1.00 5 2 3 2.17 

10 33 1.00 1.00 1.00 5 1 4 2.17 

11 37 1.00 1.00 3.00 1 2 2 1.67 

12 38 1.00 1.00 1.00 1 3 1 1.33 

13 40 1.00 1.00 2.00 1 1 1 1.17 

14 41 2.00 2.00 1.00 5 2 5 2.83 

15 72 1.00 1.00 1.00 1 3 1 1.33 

16 74 1.00 1.00 1.00 1 2 1 1.17 

17 75 1.00 1.00 5.00 5 4 1 2.83 

18 77 1.00 1.00 1.00 5 5 1 2.33 

19 78 1.00 1.00 1.00 5 1 1 1.67 

20 82 1.00 1.00 1.00 5 4 1 2.17 

21 83 1.00 1.00 1.00 5 3 1 2.00 

22 91 1.00 1.00 1.00 5 3 1 2.00 

23 20-24 2.00 3.00 1.00 5 2 5 3.00 

24 21-22 5.00 4.00 1.00 1 3 5 3.17 

 

 
 نهایی محدوده تحت پوشش مخازن یازبندیامتتصویر  -10شکل شماره 

 



 

در  یریپذبیآسدارای بیشترین ریگ   24-20و  22-21ک 30ک 26مخازن  یهامحدود که در تصویر باال مشخص است  گونههمان

 ارزشی در رتبه نخگت بازسازی مالقه قرار دارند. ازلحاظکه باید بر همین اسام در اولویت بازسازی قرار گیرند و  باشادیممالقه 

 . شد ایمی  یرسانآب یهاشبتهعوامل در کاهش هدر رنت  نیترمهماز  یتیآن یبادتیاولوو برای بازسازی  یزیربرنامه
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