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 خالصه

امل جنس غالب لوله شبکه ش یآب شهر مشهد برا عیشبکه توز یها نرخ شکست لوله یضمن بررس قیتحق نیدر ا 

قرار گرفت. در  یابیمورد ارز 96تا  92 یستتالها نیعلل مختلف بروز حادثه در ب ل،یآزبستتت و ندن داکت لن،یات یپل

االت، لوله و اتصتت تیفیبودن ک نییپا بکه،معلوم شتتد عوامل عمده بروز حوادش شتتبکه شتتامل فشتتار شتت یابیارز نیا

 یر سالهاشبکه د یاصالح یانجام کارها یبرا ییمبنا تواندیموضوع م نیباشند که ا یلوله و اتصاالت م یفرسودگ

ب شهر مشهد آ عیفشار در سطح شبکه توز تیریقابل قبول مد یاجرا لیها نشان داد که به دل ی. بررسردیقرار گ یآت

 تیبه رعا شیاز پ شیدادن ب تیاهم لیبه دل نیباشتتد. هم ن یکم م اریستتشتتبکه در شتتکستتت لوله ب رعامل فشتتا ریتاث

ستانداردها به بعد  94لوازم از سال  تیفیاز عدم ک یحوادش ناش یلوازم شبکه شاهد روند کاهش دیدر خر دیجد یا

شبکه توز نیو مهمتر نیتر یاصل نی. بنابرامیباش یم از  یود ناشاست که خ یفرسودگ املع عیعلت بروز حادثه در 

به  دیه بااصتتالش شتتبک اتیعمل لن،یات یپل یهاشتتکستتت لوله  یباشتتد. با توجه به نرخ باال یباال رفتن عمر شتتبکه م

 با عمر باال متمرکز شود. لنیات یپل یها لوله یصورت هدفمند رو

 

 وادثح، آنالیز نرخ شکست، علت حادثه، فشار شبکه، اصالح هدفمند شبکهکلمات کلیدي: 

  



 

 مقدمه -1
غدغه آب و د یبها شیدر کنار افزا قتیحق نی. ااست یآن رو به فزون یآب گرانبهاست و در سراسر جهان تقاضا برا

 یآن است که نرا شرکتها و ادارات مرتبط با آب تمام توجه خود را بر بهره بردار نیموارد کمبود آب مب یطیمح ستیز یها

توان به خاطر  یشده را نم نیاز آب تام یحجم قابل توجه نهایافزون بر ا .(1381تابش و هنری، ) انداز منابع معطوف نموده  نهیبه

به  دنیشبهبود بخ یبه دست مصرف کننده رساند. از طرف یکنترل آبرسان یو روشها یلوله کش ینواقص موجود در شبکه ها

جعفری، ) باشد یم ریمدرن امکان پذ یهاین آوربه خدمت گرفتن علوم و ف قیآب صرفا از طر عیو توز نیتام ستمیس ییکارآ

  .(2000؛ جوی، 1385

باشد. عدم  یحوادش و اتفاقات م ستمیس ،یآب و فاضالب شهر یشرکتها یواحدها نیبرتر نهیو هز نیاز حساستر یکی

 یو شرکتها نیرکبه مشت یادیخسارات ز انهیفوق، سال ستمیس تیریبهنگام و قابل اعتماد در مد ق،یدق زه،یمکان ستمیس کیوجود 

 شیبه نوبه خود باعث افزا زیحوادش و اتفاقات شبکه و انشعاب ن. (1387کرمی و پورلک، ) دینما یموارد  یآب و فاضالب شهر

، در آب یفیافت ک یو در موارد یلیآب تحو یعدم پرداخت ما به ازا ایتوسط مشترک  یاضاف یهدر رفت آب، پرداخت بها

در حال حاضر با توجه به مشکالت بحران کمبود آب و  ژهیوفوق ب اتموضوع(. 1385یونسلو، ) شود یم دهیپس انشعاب صدمه د

 یاضالب مآب و ف یشرکتها یکاربرد قاتیتحق اتیدر کشور از ضرور یآب شهر عیتوز یتلفات آب در شبکه ها یدرصد باال

شئه توسط شبکه اطالع رسانی شرکت مهندسی آب و طبق آمار ارائه  .(1383الور و همکاران، ؛ 1381تابش و هنری، ) باشد

درصد  20فاضالب کشور ساالنه نزدیک  به یک میلیون حادثه در شبکه های توزیع آب شهری ایران به وقوع می پیوندد و بیش از 

میلیارد  200حدود  1377از کل درآمد های شرکت های آب و فاضالب صرف تامین این حوادش می شود. به عنوان نمونه در سال 

ریال برای رفع حوادش و اتفاقات در کل کشور هزینه شده است. اگر هزینه آب هدر رفته نیز به هزینه فوق اضافه شود مبلغ بسیار 

  (.1378باالیی بدست می آید )بیگی، 

های توزیع آب  برای تحلیل شکست های خط لوله در شبکه GISکانروی و بولتون در ارتباط با ارائه روشهایی بر مبنای 

در کشور انگلستان انجام دادند. هدف آنها استفاده از همه داده های قابل دسترس بود که بیشترین اثر را در انتخاب لوله های شبکه 

توزیع برای بازسازی دارند،زیرا بازسازی لوله های شبکه توزیع آب مستلزم هزینه های بسیار زیادی است. به همین دلیل موضوع 

ی و بولتون، کانرووردن بهترین روش برای انتخاب لوله هایی که نیازمند بازسازی و اصالش می باشند، بسیار مهم است )به دست آ

2001.) 
اتیلن، های شبکه توزیع آب شهر مشهد برای جنس غالب لوله شبکه شامل پلیضمن بررسی نرخ شکست لولهدر پژوهش حاضر 

 ه است.های زمانی شش ماهه مورد ارزیابی قرار گرفتدر بازه 96تا  92دثه در بین سالهای آزبست و ندن داکتیل، علل مختلف بروز حا

 مواد و روش ها -2
قرار  یو اثرگذار موردبررس نهیبه ۀاصالش شبک یبرا یگذارعوامل مهم در بروز حوادش و هدف ریتأث قیتحق نیدر ا

هر بودن نرخ حوادش در ش ینشان از نزول ریسنوات اخ یدر واحد طول شبکه ط عیتعداد حوادش شبکه توز یاجمال یبررس .گرفت

 تمسیو س یبردارجامع بهره ستمیس یهااز شبکه و حوادش در سامانه یاطالعات موثق 96تا  92 یهااساس سال نیمشهد هست. بر ا



 

 

 

از  کیهر  یبرا قیتحق ازیموردن اتاطالع .قرار گرفت یموردبررس ژهیو ورتصو به دیشرکت ثبت گرد ییایاطالعات جغراف

 شد. لیماهه تحلشش یزمان ۀباز 9 یط راتییماهه اول و دوم استخراج و روند تغدر دو شش 96تا  92 یهاسال

  معرفی پایلوت -1-2
میلیون نفری هر ساله پذیرای  3.5مرکز استان خراسان رضوی به خاطر وجود بارگاه ملکوتی امام هشتم عالوه بر جمعیت  شهر مشهد

بوده که با توجه به توپوگرافی خاص آن مشترک  933000و  کیلومترمربع 328 وسعت یدارامیلیون نفر زائر می باشد. این شهر  25

بوده  لیندن داکتو  لنیاتیپل ،آزبست قالب شبکه جنس باشد.می لومتریک 4878 ب به طولبا شبکه توزیع آ یپهنه فشار 22 دارای

 .دهدیآن را نشان م یفشار یهاشهر مشهد و پهنه یمکان تیموقع 1 شکل .میلیمتر نیز می رسد 1800که اقطار آن تا 

 

 
 آن يفشار يهاشهر مشهد و پهنه یمکان تیموقع :1شکل 

 حوادثنرخ  -2-2
ه تعداد حادثه در واحد شبک ،یمتوال یهاسال یحوادش ط ۀشبکه در مقول کیعملکرد  سهیمقا حیصح یازآنجاکه مبنا

 یهاکه روششب یریگ لیبر اساس تحو عیتوز ۀهر شش ماه، تعداد حوادش و طول شبک یو ط گفتهشیپ یزمان ۀهست، لذا در باز

 .محاسبه شد یزمان ۀباز نیا یشبکه ط ۀتوسع زانیمختلف و م یدر مقاطع زمان دیجد

و ندن  C آزبست کالس لن،یاتیجنس غالب شبکه که شامل پل یموضوع محاسبات نرخ حادثه برا ترقیدق یبررس یبرا

 .دیبرآورد گرد کیهست به تفک لیداکت

 .دهدینشان م یعیصورت تجمجنس و به کیبه تفک یزمان ۀباز 9نرخ حادثه را در  زانیم 1 جدول



 

 جنس کیبه تفک 96تا  92 يهاسال یزمان ۀبر حادثه( در باز لومتری: محاسبه نرخ حادثه برحسب )ک1جدول 

 
 

 کل شبکه بوده یبرا یعیصورت تجمسه جنس غالب شبکه و به یبرا 96تا  92 یهاسال ینمودار نرخ حادثه ط 2شکل 

 .دهدینشان م یخوبزمان به یرا در ط راتییکه روند تغ

 

 
 96تا  92 يهاسال نیماهه در بشش یزمان يهاجنس شبکه در بازه کی: نرخ حادثه به تفک2شکل 

 حادثه لیدال -2-۳
 یثه طبروز حاد لیدال یدر خصوص اصالش شبکه در شهر مشهد لزوم بررس یتیریمد حیصح میتصم کیاتخاذ  یبرا

انتخاب و مورد  یعامل اصل 5عامل بروز حادثه،  15 نیهدف از ب نیبه ا دنیرس یهست. برا ی( الزام96تا  92) گفتهشیپ یهاسال

 .لوله و اتصاالت و فشار شبکه بودند یو اتصاالت، فرسودگ هلول تیفیعوامل شامل ک نیواقع شد. ا ترقیدق یبرس

 .دهدیعوامل بروز حادثه در شبکه شهر مشهد را نشان م 2 جدول

1-296-195-295-194-294-193-293-192-92جنس

0.020.030.020.030.020.020.020.020.01چدن

0.370.420.320.330.310.280.290.310.21آزبست

0.490.420.470.440.550.540.440.300.30پلی اتیلن

0.100.120.080.100.090.090.080.130.07پی وی سی
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 96تا  92 يهاسال نیماهه در بشش یزمان يها: عوامل بروز حادثه در بازه2جدول 

 

 .دهدینشان م قیموردتحق سالهایبروز حادثه را در  یعامل اصل 5روند  3شکل 

 

 
 96تا  92 شش ماهه در بین سالهاي یزمان هايهنمودار علل بروز حادثه در باز: 3شکل 

 فشار شبکه -2-۴
و  طراحان فیوظا نیترها هست، از مهمبروز حادثه در شبکه لیدال نیتراز مهم یکیازآنجاکه همواره نوسانات فشار 

 عیها، توزپهنه کیازجمله تفک یمختلف یهافشار شامل بخش تیریها هست. مدفشار در شبکه تیریبرداران شبکه انجام مدبهره

1-296-195-295-194-294-193-293-192-92علت حادثه

%38.3%36.3%37.4%35.4%35.3%34.6%31.2%32.3%29.8فرسودگی طبیعی لوله

%18.9%16.6%21.1%26.9%27.2%23.6%28.8%21.6%20.4کیفیت نامناسب لوله

%9.8%14.9%8.6%9.5%9.9%11.4%9.3%14.9%15.4حفاری شرکتهای خدماتی

%2.3%2.6%3.0%5.3%8.9%9.9%10.2%10.6%9.7کیفیت نامناسب اتصاالت

%10.3%8.1%8.3%7.9%6.6%7.6%7.6%7.4%8.9فرسودگی طبیعی اتصاالت

%10.0%9.3%8.1%4.9%4.4%5.2%4.8%5.5%4.7فشار یا نفوذ ریشه درخت

%8.0%8.1%9.3%6.3%3.7%3.9%3.4%3.3%4.5عدم اجرای کار با مشخصات فنی

%1.8%3.5%3.7%2.3%1.0%1.0%0.9%1.6%3.0نشست زمین یا ریزش خاک

%0.0%0.0%0.0%0.8%1.7%2.3%2.2%1.6%1.8فرسودگی واشر آب بند

%0.5%0.8%0.5%0.4%0.7%0.4%0.5%0.3%1.1حفاری توسط مشترک

%0.0%0.0%0.0%0.1%0.3%0.0%0.9%0.8%0.7فشار زیاد شبکه

%0.0%0.0%0.0%0.1%0.2%0.0%0.1%0.1%0.1ضربه قوچ

%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.1%0.0%0.0موش جویدگی

%0.0%0.0%0.0%0.0%0.1%0.0%0.0%0.0%0.0اشکال در شیر قطع و وصل

%0.0%0.0%0.1%0.1%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0پایان عمر مفید
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 یهاتیگذشته فعال یهاسال یکنترل و کاهش فشار و ... هست. ط زاتیتجه زاستفاده ا ره،یاز مخزن ذخ یآب به روش ثقل

شده که باعث کنترل و حفظ مقدار فشار در حد شبکه شهر مشهد انجام یپهنه فشار 22فشار در  تیریمد ٔ  نهیدرزم یرینشمگ

موجود در شبکه  یتاالگرهایاساس د رکه ب دهدیموردبحث را نشان م یهاسال یمتوسط فشار شبکه ط 4متعارف شده است. شکل 

 شده است.محاسبه

 

 
 96تا  92 يها: فشار متوسط شبکه در سال4 شکل

 یافته های پژوهش -۳
نتایج پژوهش صورت گرفته در حوزه تحلیل حوادش و اتفاقات در شبکه توزیع آب شهر مشهد بدین صورت بوده است 

به  لیندن داکت یهاآن به لوله زانیم نیبوده و کمتر 55/0و به مقدار  نلیات یپل یهانرخ حادثه مربوط به لوله زانیم نیشتریبکه؛ 

رو به کاهش به بعد  94مختلف از سال  یهاها با جنسانواع لوله ینرخ حادثه تمام یروند عموم یافته است.اختصاص  01/0ر مقدا

از میان عوامل موثر  .می باشدشبکه در فشار  تیریمدانجام از  یکه ناش بوده ریمتر آب متغ 30تا  25 نیفشار متوسط شبکه ب .ستا

 تیفیدو عامل ک اند.بیشترین سهم را داشته (%38)معادل  و فرسودگی طبیعی لوله( %28لوله )معادل در بروز حادثه کیفیت نامناسب 

 یعیطب یسودگدو عامل فر ریتأثشته است در صورتی که دا ینامناسب اتصاالت در بروز حادثه روند کاهش تیفینامناسب لوله و ک

بروز حادثه  ایجاد سهم نانیزی درعامل فشار شبکه  .شته استدا یشیاتصاالت در بروز حادثه روند افزا یعیطب یلوله و فرسودگ

 .شته استدا

 نتیجه گیریبحث و  -۴

 ییاجرا یهاتیدر خصوص فعال یریگمی، تصمیافته های پژوهششده در بخش گانه عنوانشش جیبه نتا یاجمال یبا نگاه

 :گرددیم شنهادیپ لیبه شرش ذ یآت یهاشبکه در سال

عوامل  یشیفزاروند ا زیلوله و اتصاالت و ن تیفیدو عامل ک ریتأث یعامل فشار در بروز حادثه و روند کاهش ریتوجه به عدم تأث با

 نتایج زیر دست یافت:به  توانیلوله و اتصاالت در بروز حادثه م یفرسودگ



 

 

 

کاهش یافته  2/0به  4/0به گونه ای که نرخ شکست شبکه از داشته  حوادشتعداد در کاهش  یمطلوب جهیفشار شبکه نت تیریمد( 1

یافته  کاهشدرصد به صفر  9/0از تعداد اتفاقات ناشی از این علت و تاثیر عامل فشار نسبت به سایر عوامل در حداقل ممکن است )

 .است(

قابل کاهش  یدر سنوات آت کنترل مستمر کیفیت کاالداشته است و در صورت  نشمگیریبهبود به بعد  94کاال از سال  تیفیک( 2

 .کاهش یافته است( %3/2به  %10)تعداد اتفاقات ناشی از این علت از  شاهد خواهیم بودحوادش را توجه 

 یتعداد حوادش است که با توجه به نرخ باال رشدعامل رو به  نیتریواصل نیترلوله و اتصاالت مهم یعیطب یفرسودگ( 3
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