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 برداری از تاسیسات آب شرکت آب و فاضالب منطقه یک شهر تهرانمدیر دفتر نظارت بر بهره
 

 خالصه

های چالشپیشرفته های تکنولوژی از طریقتا  دهدفرصتی مناسب ارائه  تواندمی هوشمند و فاضالب های آبشبکه 

های آب و فاضالب این سیستم وجود مزایا بسیار هوشمندسازی شبکهعلیرغم  کاهش یابد. صنعت آب پیش رو در

 عوامرل شناسرائی بررایاندازی نشده است. در این مقاله راه آب و فاضالبهای در شرکتدر سطح مطلوب  هنوز 

و  طراحری AHP مراتبریسله متدولوژی سل اساس بر یهایپرسشنامه ،های مذکورپیشرفت پروژهعلل عدم  بر موثر

 ی،طراح ی،تیریمد ی،اعتبار شامل عوامل: هشت عامل عمدهدر این نظرسنجی  از متخصص نظرسنجی به عمل آمد.

انتخاب و سایر عوامل در قالرب ایرن هشرت عامرل بره  یقراردادی، ارتباط و یاطالعاتی، انسانی، برداربهرهیی، اجرا

 تسرری برای  پیشنهادهایی معرفی شدند. براساس نتایج این پروژه راهکارهای مختلف بررسی و  فرعی عنوان عوامل

 گردید.آب و فاضالب ارائه  هایشبکه سازیهوشمند عملیات در

 

 AHPهوشمندسازی شبکه های آب و فاضالب، کلمات کلیدی: 
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 مقدمه -1
های است. مناب  آبی در حال کاهش هستند و زیر ساختدر جهان، نیاز آبی و هزینه های انرژی در حال افزایش 

های قدیمی آب در حال تخریب می باشند و مشکل فقدان آب و نشت نیز وجود دارد. اگر چه حفاظت مناب  آب و شیوه

مدیریتی در حال تحول هستند، نگرانی جامعه جهانی در حرکت به سمت تکنولوژی هوشمندسازی سوق یافته که این 

 تضمین کننده کارایی بهتر و سیستم پایدار آب است.  تکنولوژی،

های تواند فرصتی مناسب ارائه دهد  تا از طریق تکنولوژهای هوشمند چالشهای آب هوشمند میدر حال حاضر شبکه

می های هوشمند در شبکه های آب و فاضالب ها و دالئل استفاده از سامانهاز انگیزه.[1] پیش رو در صنعت آب کاهش یابد

توان به مواردی مانند: بحران کمبود آب، حفاظت و صیانت از مناب  ارزشمند آب، احیای مناب  از دست رفته و ترمیم 

برداری شامل هزینههای بهرهاکولوژیکی، پیر و فرسوده شدن تاسیسات، نشت و لزوم حفظ آب شرب، آب بدون درآمد، هزینه

های توزی  شهری، گسترش و پیچیدگی شبکهی، های انرژیرات و نگهداری، هزینههای تعمهای نیروی انسانی و عملیات، هزینه

 .[2] گیری مصارف و مدیریت امور مشترکین، محافظت از شبکه و تاسیسات آب و پدافند غیرعامل اشاره کرداندازه

 

       هامواد و روش -2

های آب و هوشمندسازی در شبکههای آب و فاضالب به اجرای رغم وجود مزایای فراوان و نیاز شرکتعلی 

فاضالب اما همواره مشکالتی در سر راه اجرای این پروژه ایجاد گردیده است، در این مقاله به بررسی آسیب شناسی علل عدم 

 .شده استپیشرفت پروژه های هوشمندسازی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی پرداخته 
 

       1مراتبی سلسله فرآيند تحلیل -2-1       

 منطبق 1 جدول بر آن نسبی ترجیحات ساختار و بوده زوجی مقایسات مراتبی، سلسه تحلیل فرآیند  کار اساس

 گیریتصمیم مسائل حل برای بعد به آن از و  شد ابداع" ساعتی ال توماس" توسط میالدی1980دهه  در است. این تکنیک

 .[3] استگرفته قرار استفاده مورد بسیار معیاره چند

 

 .[3] زوجی های مقايسه عددی : مقیاس های1جدول 

 عددی مقدار Preference ترجیحات

 Extremely Preferred 9 ترمطلوب کامال یا مهمتر کامال یا مرجح کامال

 Very Strongly 7 قوی خیلی مطلوبیت یا اهمیت با ترجیح

 Strongly Preferred 5 قوی مطلوبیت یا اهمیت با ترجیح

 Moderately Preferred 3 مطلوبتر کمی یا مهمتر کمی یا مرجح کمی

 Equally Preferred 1 یکسان مطلوبیت یا اهمیت با ترجیح

 

                                                 
1 Analytical Hierarchi Process(AHP) 



 
 

 

 گیری تصمیم فرآيند اجزای  -2-2

 مورد در اصل سه این .[4] ها گزینه و  معیارها ، هدف : از عبارتند که است الزم کلیدی جزء سه انتخابی هر برای

 مهمترین انتخاب"از عبارتست هدف اساس این بر است. صادق های عدم پیشرفت پروژه های هوشمندسازی نیزانتخاب علت

 مورد 4. 2 قسمت در که هستند های عدم پیشرفتعلت انتخاب بر تاثیرگذار عوامل معیارها، همان ؛"علت برای عدم پیشرفت

 .هاموثر بر پیشرفت پروژه مختلف عوامل از نیز عبارتند هانهگزی و گرفت خواهند قرار بحث

 

   Expert Choiceافزار مدلسازی در نرم  -2-3
که   Expert Choiceبه منظور تحلیل حساسیت در معیارهای انتخابی، فرآیند تصمیم گیری مورد نظر در نرم افزار 

 مراحل انجام این مدلسازی ارائه گردیده است. 1باشد، مدلسازی شده است. در نمودارافزار تخصصی مییک نرم

 

 
 Expert Choiceمدلسازی در نرم افزار  انجام دياگرام: 1 نمودار

 

 های هوشمندسازی علل عدم پیشرفت پروژه بر تاثیرگذار عوامل -2-4

 نگاشته شده علمی متون مطالعه بر مشتمل جامعی، نسبتاً تحقیقات علل عدم پیشرفت، بر موثر عوامل شناسائی برای

 متخصصان از گروهی نظرات همچنین گرفت و صورت داخلی بزرگ شهرهای مدیران از نظرسنجی و زمینه این در

 شد. لحاظ و آوریجم  AHPمتدولوژی سلسله مراتبی  اساس بر شده طراحی هایپرسشنامه به کمک هوشمندسازی

ترین فعالیت جهت پیشبرد اهداف علل عدم پیشرفت در شهرهای مورد مطالعه عالوه بر گیری در انتخاب مناسبتصمیم

اسان مندی از تجربیات مدیران و کارشنهای توزی  مستلزم بهرههای هیدرولیکی حاکم بر شبکهتوجه به علوم مدیریتی و تئوری

های قابل انجام جهت انجام هوشمندسازی در شهرها، تاب  شرایط محیطی و باشد. بسیاری از فعالیتمرتبط با صنعت نیز می



 

های اقلیمی، شرایط اجتماعی و سایر پارامترها باشد. آداب و رسوم، ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی منطقه مورد نظر میویژگی

 تواند مؤثر واق  شود.ری میگیهای تصمیمدر تعیین اولویت

شبکه های  گیری عدم پیشرفت پروژه هوشمندسازی همان عدم استقرار کامل سامانه هوشمندعمده در تصمیم معیار

 . می باشد شهر تهران کیو فاضالب منطقه  آبدر شرکت  آب و فاضالب

عمده انتخاب و سایر عوامل در  از بین عوامل موثر جهت رعایت اختصار و پرهیز از پیچیدگی موضوع، هشت عامل

شوندگان قرار داده شد. عوامل تعریف شده در این قالب این هشت عامل به عنوان عوامل تاثیر گذار در اختیار پرسش

 ها عبارتند از: نامهپرسش

ن بودوابسته -2-1گذاری در شرکت آبفا، های سرمایهنبود اعتبارات کافی  و محدودیت -1-1)عوامل اعتباری:  .1

 عدم تخصیص اعتبار کافی به پروژه( -3-1مالی پروژه به درآمدهای جاری متغیر شرکت، 

مقاومت در برابر  -3 -2نداشتن سابقه اجرایی مشابه قبلی، -2-2تغییرات مستمر مدیریت،  -1-2عوامل مدیریتی: ) .2

عدم ایجاد انگیزه در  -5 -2عدم اطمینان به عملکرد صحیح سامانه هوشمندسازی، -4 -2تغییر در سامانه جاری،

ترس از دست دادن جایگاه مدیریت و  -7-2هر فرد،  عدم توجه مدیران به تخصص -6 -2کارمندان هر بخش،

اهداف و مقاصد غیرشفاف  -9-2اجرا، -مناقصه -طراحی فرآیند شدن طوالنی -8-2دست، جایگزینی افراد پایین

 (ودن فرآیند هوشمندسازی شبکه به علت عدم اطالععدم اعتقاد مدیران به سودمندب -10-2و نامشخص، 

عدم -3-3ها، تخمین نادرست هزینه اجرای فعالیت -2-3تعریف نادرست مراحل پروژه،  -1-3عوامل طراحی: ) .3

 -5-3ریزی ضعیف پروژه، برنامه -4-3های پروژه، دقت در شناسایی، تحلیل و تعیین استراتژی واکنش به ریسک

برداری از دانش فنی و اجرایی سایر پروژه های اجرا شده کپی -6-3ها، ان اجرای فعالیتتخمین نادرست مدت زم

 بدون در نظر گرفتن شرایط محلی پروژه مورد نظر.(

نبود امکانات و تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای پروژه به علت عدم تولید یا تولید ناکافی  -1-4: )عوامل اجرایی .4

عملکرد نامناسب تجهیزات  -2-24این تجهیزات در کشور و عدم امکان واردات آنها به دلیل شرایط تحریم، 

 (.متخصص پیمانکاران کمبود-4-4بروز مشکالت پیش نشده،  -3-4ساخت داخل، 

عدم مراقبت و نگهداری  -2-5نقصان روشهای کنترل و استاندارد های تست و ارزیابی،  -1-5رداری: )بعوامل بهره .5

 یرمرتبطغدستکاری شبکه توسط افراد  -4-5پیچیدگی سامانه و عدم بومی سازی آن،  -3-5از تجهیزات تله متری، 

، PMعدم رعایت اصول  -7-5لی، تعداد باالی کمیت های ارسا -6-5های دریافتی، عدم تحلیل صحیح داده -5-5

برداری از پروژه به واگذاری بهره -9-5بندی صحیح در شبکه های آب موجود، عدم استاندارد بودن و زون -5-8

 ساله(پیمانکاران در قالب قراردادهای کوتاه مدت یک

 -3-6عدم از خود دانستن پروژه،  -2-6عدم در اختیار داشتن تعداد کافی نیروی انسانی،  -1-6عوامل انسانی: )  .6

بتکرانه، معدم اختیار کارمندان در انجام عملیات  -4-6اختیارات،  قبال در شده خواسته های مسئولیت توازن عدم

 برداری.(عدم آموزش صحیح پرسنل در بخش طراحی، اجرا و بهره-6 -6عدم تخصص و تجربه مرتبط،  -6-5



 
 

 

-عدم مستندسازی فعالیت -2-7، های دقیق شبکه توزی نبودن اطالعات و نقشه -1-7عوامل اطالعاتی و ارتباطی: ) .7

بودن تکنولوژی برای تازه -4-7ها، عدم ارتباط مناسب بین تشکیالت اداری و معاونت -3-7های قبلی پروژه، 

هوشمندسازی انتظارات غیر واقعی از پروژه  -6-7های آب، بودن پارامترهای کیفی در شبکهمحرمانه -5-7سازمان 

 عدم اطالع کافی از الگوی متغییر مصرف آب و تولید فاضالب( -7-7

-واگذاری بهره -2-8برداری، مشکالت مربوط به نوع قرارداد در طراحی، اجرا و بهره -1-8عوامل قراردادی: ) .8

 محدودیت موجود در برگزاری مناقصات( -3-8ساله، برداری از پروژه به پیمانکاران در قالب قراردادهای یک

 بر شده طراحی هایپرسشنامه به کمک خبرگان( نظردلفی ) روش از نسبی عوامل اهمیت تعیین برای تحقیق این در

 متخصصین از شده گرفته نظر در آماری جامعه اساس بر که ترتیببدین شده است. استفاده زوجی تکنیک مقایسات اساس

 ، موردنیاز هایپرسشنامه تعداد ،" محدود جامعه در کیفی هایداده با نمونه اندازه تعیین" به کمک رابطه  صنعت آب و

 میزان بود شده خواسته متخصصین از هاپرسشنامه این . درشد تکمیل متخصصین پرسشنامه توسط 27 نهایتا و شده مشخص

 هر ترجیح یا نسبی اهمیت میزان و مسأله( هدف به توجه )با را دیگر معیار/ عامل معیار بر/ عامل هر ترجیح یا نسبی اهمیت

 از نمایند. پس امتیازدهی 1جدول اساس بر تاثیرگذار(، عامل/هرمعیار به توجه )با را دیگر روش بر مدیریتی  فعالیت

 به عنوان و بندیجم  حاصله نتایج آماری( نظر از قبول غیرقابل های)جواب غائی نقاط حذف و هانامهپرسش آوریجم 

 شد. وارد EC افزار  نرم به اولیه ورودی

های زمینه فعالیت در سابقه سال 10 حداقل داشتن نظیر مواردی مدل، اعتبار حفظ جهت که است ذکر به الزم

در مدیریت تقاضای آب و داشتن تحصیالت مرتبط حداقل  مختلف هایبا شیوه آشنائی فاضالب،وهای آبمرتبط با شرکت

 .شده است گرفته نظر در خبرگان مشخصات حداقل به عنوان یک مقط  تحصیلی مرتبط با صنعت آب

 

 ارائه نتايج -3
های عمده تاثیرگذار در انتخاب عدم پیشرفت شونده در خصوص گزینهنتایج تحلیل هر سه گروه پرسش  2نمودار در 

 است.شدههای هوشمندسازی نشان دادهدر پروژه
 

 
 های عمده تأثیرگذار در انتخاب علت عدم پیشرفت در پروژه های هوشمند سازی: گزينه2نمودار 



 

-شونده از دیدگاه عوامل مختلف در خصوص گزینهنتایج تحلیل هر سه گروه پرسش 10الی  3در نمودارهای شماره 

 است.شدههای هوشمندسازی نشان دادههای عمده تاثیرگذار در انتخاب عدم پیشرفت در پروژه

 

   
 در  ی: مقايسه امتیاز هر يك از عوامل اعتبار4نمودار              در  یتيري: مقايسه امتیاز هر يك از عوامل مد3نمودار  

        یپروژه هوشمند ساز شرفتیعدم پ                                        یپروژه هوشمند ساز شرفتیعدم پ                  

                                        

   
 در ی: مقايسه امتیاز هر يك از عوامل طراح6نمودار             در  يی: مقايسه امتیاز هر يك از عوامل اجرا5  نمودار

                                                                                یپروژه هوشمند ساز شرفتیعدم پ                                        یپروژه هوشمند ساز شرفتیعدم پ                   

    

 

 
  در  یبردار: مقايسه امتیاز هر يك از عوامل بهره8نمودار             در ی: مقايسه امتیاز هر يك از عوامل انسان7  نمودار

        یپروژه هوشمند ساز شرفتیعدم پ                                     یهوشمند ساز پروژه شرفتیعدم پ                 

 



 
 

 

   
  ی: مقايسه امتیاز هر يك از عوامل قرارداد10نمودار ی   و ارتباط ی: مقايسه امتیاز هر يك از عوامل اطالعات9  نمودار

                                                                                        یپروژه هوشمند ساز شرفتیدر عدم پ                                     یپروژه هوشمند ساز شرفتیدر عدم پ                  

 

 بندی و ارائه راهکارجمع -4

 بندیجمع -4-1
 در این بخش به اختصار نتایج بدست آمده ارائه می گردد:

نتایج نظرسنجی انجام شده که از خبرگان صنعت آب انجام گرفت، به ترتیب عوامل مدیریتی، اطالعاتی و ارتباطی در  -

 های بعدی اثرگذاری دراین قضاوت مهندسی تشخیص داده شدند.در باالترین و عوامل اعتباری و انسانی در رده

ف و مقاصد غیرشفاف و نامشخص، عدم اطمینان به عدم اعتقاد مدیران به سودمند بودن فرآیند هوشمند سازی و اهدا -

 عملکرد صحیح سامانه هوشمندسازی مهمترین عوامل مدیریتی تعیین شده اند.

بودن تکنولوژی برای سازمان مهمترین علت بیان شده است.از طرفی انتظارات در بین عوامل اطالعاتی و ارتباطی تازه -

های دقیق شبکه توزی  شامل: اطالعات شبکه، مخازن، عات و نقشهغیر واقعی از پروژه هوشمندسازی و نبودن اطال

 شوندگان می باشد.های دارای اهمیت بعدی از نظر پرسششیرآالت، پمپ ها و ... از گزینه

 های سرمایه گذاری در شرکت آبفا دارای اولویت اول شد. از بین عوامل اعتباری، نبود اعتبارات کافی  و محدودیت -

ه عوامل انسانی، عدم تخصص و تجربه مرتبط و نیز عدم آموزش صحیح پرسنل در بخش طراحی، در خصوص گزین -

 شوندگان به عنوان مهمترین عوامل تعیین گردید.برداری از دیدگاه پرسشاجرا و بهره

موجود  هایبرداری پیچیدگی سامانه و عدم بومی سازی آن و همچنین عدم استاندارد بودن شبکهاز دیدگاه عوامل بهره -

 شوندگان مشخص شد.ها از دیدگاه پرسشهای آب موجود مهمترین گزینهبندی صحیح در شبکهو زون

متخصص و عملکرد نامناسب تجهیزات ساخت داخل را مهمترین گزینه از دید  پیمانکاران شوندگان کمبودپرسش -

 سازی بیان کردند.عوامل اجرایی در عدم پیشرفت در پروژه های هوشمند

شوندگان مهمترین عوامل برداری از دیدگاه پرسشالت مربوط به نوع قرارداد در طراحی،اجرا و بهرهمشک  -

 سازی عنوان شده است.های هوشمندقراردادی در عدم پیشرفت در پروژه

های شوندگان عدم دقت در شناسایی، تحلیل و تعیین استراتژی واکنش به ریسکاز دیدگاه عوامل طراحی پرسش -

کپی برداری از دانش فنی و اجرایی سایر پروژه های اجرا شده بدون در نظر گرفتن شرایط محلی پروژه مورد  پروژه و

 سازی مطرح نموده اند.نظر مهمترین گزینه ها در عدم پیشرفت پروژه های هوشمند



 

 کارها و پیشنهادها ارائه راه -4-2
 عملیات در تسری برای  یتاولو ترتیببه  ی زیرپیشنهادها براساس نتایج این پروژه راهکارهای مختلف بررسی و 

 :شدآب و فاضالب ارائه  هایشبکه سازیهوشمند

  هوشمندسازی مزایایبا  نیروبدنه وزارت  آشنایی بیشتر -

 .عامل باشد یرمد  یمتحت نظر مستق یواحد هوشمند ساز -

 آب  و فاضالب  یهاشبکه یپارامترها یریگو انجام اندازه هاها، دادهنقشه رسانیها، به روز ساخت زیرتوسعه  -

 دقت الزم دارای گیریاندازه تجهیزاتاستفاده از  -

 تواند در فرآیند و توسعه هوشمندسازی شبکه های آب و فاضالب مورد استفاده قرار گیرد.نتایج این پروژه می
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 . نمایند
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