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 1395در سال  شهرستان اصفهانتحلیل حوادث شبکه های آب شرب روستاهای تجزیه و 

 3سلیمیان   بهزاد        2سید مرتضی موسوی          1عبدالرحیم ابراهیمی 

 کارشناس اداره آب بدون درآمد و مدیریت مصرف شرکت آبفار اصفهان-1

 و مدیریت مصرف شرکت آبفار اصفهان رئیس اداره آب بدون درآمد -2

 کارشناس بهره برداری شرکت آبفار استان اصفهان -3

 

 خالصه

از این رو هدف دی و انسانی نیز می شود. حوادث ایجاد شده در لوله های سامانه توزیع آب، ضمن اینکه سبب هدررفتن مقادیر زیادی از آب تصفیه شده می گردد، باعث اتالف سرمایه ما

در این تحقیق که از نوع مطالعات  می باشد.تعداد حوادث آبرسانی جهت کاهش ارائه راهکارهای مناسب و عوامل ایجاد آنها، هش حاضر ، بررسی میزان حوادث و شناخت از پژو

خط انتقال و انشعابات آب روستاهای شهرستان مقطعی می باشد از اطالعات ثبت شده در سامانه سیماب فا شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور برای حوادث در شبکه،  -توصیفی

حادثه، اطالعات جهت تجزیه آماری به تفکیک ماه، نوع ، جنس و قطر لوله های حادثه دیده و تعیین نرخ شکست و حادثه  3332استفاده گردید. با توجه به تعداد  1395اصفهان در سال 

 آنها مورد بررسی قرار گرفت. 

در شبکه های توزیع نرخ شکست لوله ( اتفاق افتاده بودند. %5( بود و کمترین حوادث در فروردین ماه) %12ماه مربوط به شهریور ماه ) 12شترین حوادث در مدت یافته ها نشان دادند که بی

شکست در کیلومتر در سال می  2رخ شکست در کشور، شکست در کیلومتر در سال محاسبه شد. با توجه به اینکه متوسط ن 13/0شکست در کیلومتر در سال و آزبست  18/2های پلی اتیلن 

حادثه در کیلومتر در سال و  9/1نرخ شکست لوله های پلی اتیلن شبکه توزیع از نرخ متوسط شکست در کشور باالتر می باشد. میانگین حادثه پذیری در لوله های شبکه توزیع  ] 1[باشد

در خط انتقال اتفاق افتاده  %7در شبکه های توزیع و  %45نشعابات ، حوادث در ا %48حادثه در کیلومتر در سال بدست آمده است.   66/0میانگین حادثه پذیری در لوله های خط انتقال 

گذاری و اجرای نامناسب لوله و عدم بودند.از علت های حوادث و اتفاقات در شبکه های آب روستاهای شهرستان اصفهان جنس نامناسب لوله ها و اتصاالت فاقد استاندارد، عمق کار

 شیرآالت مورد نیاز در شبکه بوده است.

بوده  ومیزان ت به میانگین کشوری باال این تحقیق نشان می دهد که نرخ شکست و اتفاقات در شبکه های توزیع آب روستایی که بیشترین آن را لوله های پلی اتیلن تشکیل می دهد نسب

شبکه و استانداردسازی انشعابات ، درصدد کاهش حوادث شبکه طراحی  ح لذا این شرکت با بررسی و اصال حوادث در انشعابات درصد زیادی از حوادث را به خود اختصاص داده است.

 می باشد. 

  شبکه توزیع ، خط انتقال، انشعاب آب ، نرخ شکستحوادث، کلمات کلیدی: 

 

 مقدمه-1

از اتالف سرمایه به کارگرفته شده  کنترل نشت در یک سیستم آبرسانی عالوه بر جلوگیری بر اثر بروز شکست مکانیکی ، آب بصورت نشت از شبکه خارج می شود. 

از جمله مهمترین عوامل ایجاد و تشدید اتالف سرمایه مادی و انسانی )برای تعمیر و بازسازی ( شبکه ،باعث استفاده بهینه از منابع آب نیز می گردد. و  برای استحصال آب

بار ترافیک روی معابر، سربارهای استاتیکی و دینامیکی، وجود فشار بیش از حد در  نشت در شبکه های توزیع آب عبارتند از: خوردگی و پوسیدگی لوله های شبکه،

اجزای غیر استاندارد، ضربه قوچ)ضربه آبی(، عدم رعایت اصول فنی به  و نقاطی از شبکه، تغییرات شدید دمای هوا ، حفاری معابر، جنس نامرغوب لوله ها و اتصاالت

. با افزایش سن اجزای شبکه به ویژه لوله ها، اثر بسیاری از این عوامل تشدید می گردد و در پی آن  می باشد و اتصاالت لوله هنگام اجرای شبکه و گرفتگی متعلقات



 به طور کلی شکست مکانیکی لوله ها تحت شرایط عادی) یعنی فرسودگی طبیعی آنها ( به عنوان مولفه اصلی شبکه های توزیع آب شهری ،نشت افزایش خواهد یافت.

.عالوه بر این هر حادثه به علت کاهش که تنش های حاصل از شرایط محیطی و عملیاتی، متجاوز از قابلیت ارتجاعی محدود سازه ای لوله گردد.هنگامی رخ می دهد 

حوادث و تالش برای کاهش آنها  شناخت فشار و یا قطع آب در بخشی از شبکه باعث کاهش قابلیت اطمینان شبکه می شودکه نتیجه آن نارضایتی مصرف کننده است. 

لوازم  ز منظر میزانباعث بهبود در کیفیت بهره برداری از شبکه های آب و فاضالب، کاهش هزینه ها و در نتیجه اصالح الگوی مصرف هم از منظر مصرف آب  و هم ا

تحقیقات متعددی در زمینه بررسی میزان حوادث، نرخ شکست و علل آن در شبکه های آب شرب کشور انجام شده  .]7و  6،  5 ،4، 2،3[مصرفی در رفع حوادث دارند

 است.

مورد بررسی قرار داده اند . در پژوهش انجام شده روند در تعدادی از شهرهای کشور روشهای تحلیل شکست لوله ها در شبکه های آبرسانی شهری را  تابش و عابدینی

قطر، میزان نرخ شکست  د حوادث ساالنه در برابر قطر و سن لوله و همچنین قابلیت کاربری لوله ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده  که با افزایشتغییر تعدا

بکه توزیع این شهر را مورد بررسی قرار داده دادبان شهامت و همکاران  نیز نرخ شکست لوله های ش .] 3[لوله ها کاهش یافته و قابلیت کاربری لوله افزایش یافته است 

و کمترین آن مربوط به لوله های آزبست با نرخ  2/58با نرخ  PVCکه بیشترین آن مربوط به لوله های  بدست آورده اند 27/2اند و نرخ شکست در لوله های شبکه را 

 .] 1[شکست در کیلومتر در سال محاسبه گردیده است28/0

ات و بررسی میزان حوادث و تلفات آب در شبکه های توزیع آب شرب شهر ازنا پرداختند . نتایج نشان داد که بیشترین تعداد حوادث در محل انشعاب عادلی و همکاران به

ج بررسی ینمودند که نتاشفیعی دستگردی و همکاران نیز حوادث آب در شرکت آب و فاضالب منطقه نایین را تجزیه و تحلیل  .] 8[ددر لوله های گالوانیزه رخ داده ان

با لوله و اتصاالت پلی اتیلن بوده که بعضا به درصد حوادث شبکه توزیع آب مرتبط  56درصد از کل هزینه های شرکت صرف حوادث گردیده است  30ها نشان داد که 

 .] 5[با انبارداری بوده است دلیل استفاده از مصالح نامرغوب و فاقد استاندارد، عمق کارگذاری و اجرای نامناسب و مسائل مرتبط 

ن تحقیق ، تمام حوادث لذا با توجه به لزوم تعیین میزان حوادث در سامانه های آبرسانی روستاهای تحت پوشش امور آب و فاضالب روستایی شهرستان اصفهان ، در ای

حادثه، شناسایی علت حوادث و ارائه راهکارهای فنی جهت کاهش آنها ، ثبت اتفاق افتاده در شبکه ها و خطوط انتقال روستاهای شهرستان با هدف تعیین نرخ شکست و 

 و دسته بندی گردید.

 مواد و روشها -2

از بین شاخص های موجود، شاخص هایی که بخوبی بیانگر همه جوانب مساله باشند انتخاب و تحلیل بر روی آنها انجام می شود. ویژگی شاخص در تحلیل های آماری 

یم تعداد که می توان براساس آنها قضاوت یا مقایسه انجام داد. به عنوان اولین شاخص می توان تعداد کل شکست های ساالنه را در نظر گرفت. با تقسها این است 

شاخص های دیگری . شکست ها بر طول لوله ها شاخص دیگری با نام نرخ شکست بدست می آید. نرخ شکست برابر است با تعداد شکست ها به ازای واحد طول لوله

حوادث، برای مقایسه تعداد شکست در به تعداد کل  ، خط انتقال و شبکه های توزیع عبارتند از : نسبت تعداد کل حوادث انشعاب ها که می توان به آنها اشاره کرد

 ص ماههای پرحادثه و کم حادثه مشخص می شوند. با استفاده از این شاخمی توان از شاخص درصد تعداد حوادث ماهانه استفاده کرد. نیز ماههای مختلف سال 

شتن اطالعات کامل و تحلیل شکست لوله های آبرسانی براساس آمار و اطالعات شکست لوله ها انجام می گیردبه همین منظور شرط انجام تحلیل جامع و کاربردی ، دا

تا از  برای جمع آوری اطالعات در شرکت های آب و فاضالب کل کشور بوجود آید که چارچوب مناسبیسعی شده  دقیق حوادث و اتفاقات لوله هاست. در این راستا

. در هر نیاز به ثبت دارد  که در هر حادثه چه اطالعاتیمشخص شده  فرمت اینایجاد  دراین طریق امکان دسترسی به اطالعات دقیق و کامل برای انجام تحلیل فراهم شود.

: آدرس محل حادثه، تاریخ و ساعت وقوع حادثه ، جنس ، قطر و طول لوله، شکل و ابعاد شکستگی ، فشار آب داخل لوله، بودهحادثه جمع آوری این اطالعات الزامی 

د مفی توانستهگری که می عمق قرارگیری لوله، دمای آب ، مدت زمان تعمیر ، محل حادثه اعم از لوله اصلی یا انشعاب، سال نصب لوله)سن لوله( و هرگونه اطالعات دی

 .] 7و  3[باشد 



اهداف در نظر  دنبرای فراهم نمو از سوی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشورسامانه یکپارچه مدیریت اطالعات آب و فاضالب کشور )سیماب فا( برای اولین بار 

در مهرماه سال  در شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان پس از آموزش کاربران و چند ماه کار بااین سامانه راه اندازی شد. گرفته شده از جمله این هدف مهم 

  (.9)ه می باشداز مهمترین قابلیت های این سامانه، ثبت حوادث و اتفاقات به وقوع پیوسته بصورت روزاناستفاده از آن بصورت جدی و دقیق آغاز گردید.  1393

که کلیه پارامترها و متغیرهای مربوط به حادثه اعم از نوع حادثه ، زمان حادثه ، جنس ،  گزارش های خروجی از این سامانهو سیماب فا یق با استفاده از سامانهدر این تحق

شهرستان اصفهان .پرداخته شده است  شهرستان اصفهانروستاهای  1395به تجزیه و تحلیل حوادث سال  قطر ، موقعیت حادثه و سایر اطالعات دیگر ثبت گردیده اند،

بخش مرکزی ، کوهپایه ، جلگه ، بن رود ، جرقویه علیا و جرقویه سفلی می باشد . امور مربوط به آب آشامیدنی  6یکی از شهرستانهای استان اصفهان که دارای 

اشتراک و  57455تعداد کل انشعابات آب روستاهای این شهرستان  روستا انجام می گردد. 178روستاهای این شهرستان توسط آب و فاضالب روستایی شهرستان در 

 35که حدود کیلومتر  355. طول خط انتقال حدود درصد شبکه ها آزبست می باشد 14درصد آن پلی اتیلن و  86کیلومتر بوده که حدود 800طول شبکه توزیع حدود 

 –این تحقیق به روش توصیفی  .] 10و  9[ گالوانیزه و فوالدی می باشددرصد خطوط انتقال  19درصد چدن داکتیل و  4درصد آزبست ،  42درصد آن پلی اتیلن ، 

 حادثه به تفکیک ماه انجام گرفته است. 3332مقطعی بر روی 

 و بحث نتایج-3

 ی شبکه های توزیعارزیابی نتایج آنالیز داده ها 3-1

میلیمتر و لوله های آزبست از  250تا32لوله های پلی اتیلن شبکه های توزیع از قطر  آزبست تشکیل شده اند.لوله های شبکه های توزیع شهرستان از دو جنس پلی اتیلن و 

 می باشند.میلی متر 300تا 60قطر 

 نشان داده شده است.  (1تعداد حوادث ساالنه شبکه توزیع و نرخ شکست لوله ها به تفکیک قطر  در جدول )

مشخص است در (1شماره) ( نشان داده شده است. همانگونه که در نمودار 1نمودار شماره)( و 2جدول )، در 1395در سال  ماهبه تفکیک محل و  تعدادکل حوادث آب

روستاهای درصد آب  95بیش از  که بوده این است ترحوادث زیاد تعداد ماههای مرداد، شهریور و مهر بیشترین حادثه و اتفاقات رخ داده است. علت اینکه در این ماهها

انتقال و  مصرف باالی مشترکین موجب  خالی شدن  افت فشار خطوط ی تأمین می شود که در فصل گرم سال،شهرستان اصفهان از طریق لوله های خط انتقال آب شهر

جهت تامین آب مشترکان، آب بصورت پمپاژ همچنین در مواقع افت فشار ، مخزن و ورود هوا به شبکه توزیع و ایجاد حادثه در نقاط فرسوده و قدیمی شبکه می شود. 

ستا شرکت آبفار بصورت مستقیم وارد شبکه توزیع می گردد. با افزایش مصرف در روز باعث کاهش فشار و در شب عدم مصرف باعث افزایش فشار می گردددر این را

  در شب نموده است.   دو فشاره جهت کاهش فشار  این حوادث اقدام به نصب فشارشکن های وقوع برای جلوگیری از

 ( اتفاق افتاده بودند.%5( بود و کمترین حوادث در فروردین ماه) %12ماه مربوط به شهریور ماه ) 12در تحقیق حاضر بیشترین حوادث در مدت 

 

 تعداد حوادث به تفکیک ماه -(1نمودار)
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1395حوادث سال 

تعداد حادثه 



 تعداد حوادث ساالنه شبکه توزیع و نرخ شکست لوله ها به تفکیک قطر-1جدول

 

 قطر لوله

 )میلیمتر(

 آزبست پلی اتیلن

تعداد حوادث 

 ساالنه

 طول لوله

 )کیلومتر(
 نرخ شکست

تعداد 

حوادث 

 ساالنه

طول 

 لوله)کیلومتر(
 نرخ شکست

32 334 8/4 58/69 -- -- -- 

40 219 84/3 03/57 -- -- -- 

50 255 6 5/42 -- -- -- 

63-60 435 45/277 56/1 5 13/3 59/1 

75 139 203 68/0 -- -- -- 

90-80 114 45 53/2 7 9/13 5/0 

110-100 -- 25/70 -- 2 84/27 07/0 

125 -- 15/21 -- -- -- -- 

160-150 -- 03/12 -- -- 7/35 -- 

200 -- 6/7 -- -- 83/2 -- 

250 -- 2/41 -- -- 23 -- 

300 -- -- -- -- 2/3 -- 

 127/0 6/109 14 18/2 688 1503 جمع

 

 

 

 



 تعداد حوادث در خطوط آبرسانی به تفکیک محل و ماه حادثه -(2جدول)

 

 

 

شکست در کیلومتر در سال می باشد. با توجه به اینکه  13/0و آزبست  شکست در کیلومتر در سال 18/2نرخ شکست لوله های پلی اتیلن متوسط  (1با توجه به جدول )

 شکست در کیلومتر در سال می باشد نرخ شکست لوله های پلی اتیلن شبکه توزیع از نرخ متوسط شکست در کشور باالتر می باشد. 2متوسط نرخ شکست در کشور، 

قبل از )  لوله های پلی اتیلن و اتصاالت غیر استاندارد بکار رفته در شبکه ها تعدادی از به وجود لن می توان باالی لوله های پلی اتیحوادث تعداد وقوع از عوامل مهم در 

ستفاده از این لوله ها در فشار کاری نامناسب و عمق کارگذاری نامناسب می باشد. نرخ شکست ( و اشرکت آب و فاضالب روستایی  توسط تحت پوشش قرار گرفتن

 باالی لوله های آزبست مربوط دانست.فشار کاری آزبست نسبت به لوله های پلی اتیلن را می توان به  پایین لوله های

 ماه
تعداد 

 حادثه

 تعداد حادثه در خط انتقال تعداد حادثه در شبکه توزیع
تعداد حادثه در 

 انشعاب

 جمع جمع چدن لوله آزبست لوله پلی اتیلن جمع لوله آزبست لوله پلی اتیلن

 96 12 -- 3 9 72 -- 72 180 فروردین

 108 19 -- 1 18 111 1 110 238 اردیبهشت

 104 23 -- -- 23 157 -- 157 284 خرداد

 146 5 1 -- 4 102 -- 102 253 تیر

 188 18 -- 4 14 143 -- 143 349 مرداد

 190 32 -- 3 29 174 2 172 396 شهریور

 163 21 -- 1 20 156 2 154 340 مهر

 115 16 -- 3 13 123 2 121 254 آبان

 135 21 -- 1 20 146 3 143 302 آذر

 110 30 1 1 28 126 1 125 266 دی

 109 23 -- 3 20 98 1 97 230 بهمن

 111 20 -- 2 18 109 2 107 240 اسفند

 1575 240 2 22 216 1517 14 1503 3332 جمع



( اتفاق افتاده است این بدان 50و  40، 32) 63درصد حوادث در قطرهای پایین تر از  53(   نشان می دهد که 1بررسی جدول تعداد حوادث ساالنه شبکه توزیع) جدول 

درصد حوادث و وجود قطرهای  53کیلومتر(  لوله های شبکه توزیع اقدام نماید  موجب کاهش  14درصد ) 7/1آبفار تنها نسبت به اصالح حدود  معناست که اگر شرکت

 بهینه  در شبکه های توزیع می گردد.

به سه شکل دچار حادثه و نشتی می گردند. یکی به صورت سوراخ های کوچک در لوله ها که ناشی از  در شبکه های توزیع لوله هامشاهده می شود با توجه به اینکه 

به علت کاهش ضخامت دیواره  و لوله می باشد . دیگری به صورت ترک طولی که در امتداد لوله درز ایجاد می شودخوردگی شبکه توسط عوامل خارجی و داخلی 

شکل  سوم نشتی بصورت گردبرشدن می باشد که  و همچنین نمایدمی د که وجود هوا در لوله و جنس نامرغوب لوله به این امر کمک باشمی لوله در اثر عمر باالی آن 

نوع خاک مناسب اطراف لوله) خاک سرند( و میزان آن جهت بسترسازی مناسب لوله، عمق مناسب حفر رعایت  ،مربوط به اضافه بار وارده به اجزای شبکه می باشد

استفاده از لوله ها و اتصاالت و شیرآالت استاندارد می تواند ، ) جهت جلوگیری از اضافه بار وارده به اجزای شبکه ، یخ زدگی آب و کاهش مقاومت لوله ها( انشه تر

با دستگاه اتو انجام شده است اتفاق افتاده مشاهدات نشان داده تعدادی از نشتی ها در محل جوشهای پلی اتیلن که حوادث شبکه را به میزان بسیار زیادی کاهش دهد. 

به علت  . این نوع جوش عالوه بر ایجاد استحکاممی کنداستفاده بدین منظور  ،الکتروفیوژن از رابط های  اتصال لوله های خود شرکت آبفار در که موجب شدهاست 

 در لوله ها و اتصاالت می گردد. نفوذ ریشه درختان  نشت و  باعث عدمعدم هیچ روزنه و منفذ 

 ] 3[با افزایش قطر لوله ها تعداد حوادث ساالنه و یا نرخ شکست کاهش می یابد هنشان داده بود ک با انجام تحلیل رگرسیونی  همانگونه که تحقیقات تابش و عابدینی

امر را می توان چنین توجیه کرد که با افزایش قطر لوله ها ضخامت جداره لوله  . علت ایننشان می دهد نیز این مطلب را  (1جدول )تعداد حوادث به تفکیک قطر بررسی

که های آبرسانی استفاده کرد، نیز افزایش می یابد. با مشخص شدن رابطه بین تعداد حوادث و قطر لوله ها می توان از آن به عنوان پارامتری تعیین کننده برای طراحی شب

خص شدن قطر لوله های شبکه ، برای هر قطر تعداد حوادث ساالنه آن تخمین زده شود و با انجام مقایسه اقتصادی شامل هزینه اولیه و به گونه ای که پس از طراحی و مش

تصمیم  د قبول باشدهزینه های نگهداری و تعمیر، درباره انتخاب قطر و ضخامت جداره لوله به گونه ای که هم از لحاظ ضوابط طراحی و هم از لحاظ اقتصادی مور

 گیری شود. 

 

 ارزیابی نتایج آنالیز داده های خطوط انتقال 4-1

جنس) پلی اتیلن، آزبست، چدن، گالوانیزه و فوالدی( تشکیل شده اند. نرخ شکست در لوله های خط انتقال با  5از  ( 3( و )2مطابق جدول ) لوله های خط انتقال شهرستان

و لوله های گالوانیزه و فوالدی با نرخ شکست صفر پایین ترین نرخ شکست را در لوله های خط انتقال  14/0، لوله های چدن 15/0، لوله های آزبست 64/1قطر پلی اتیلن 

علت پایین تر بودن نرخ شکستگی لوله های خط انتقال از شبکه لوله های خط انتقال از نرخ متوسط شکست در کشور پایین تر  می باشد.کلیه نرخ شکست ا می باشند. دار

 ) ضخامت بیشتر( و استفاده از شیر هوا در طول مسیر ذکر کرد.قطر باالتر  توزیع را می توان استفاده از لوله های با

 

 

 

 

 

 

 



 تعداد حوادث ساالنه خط انتقال و نرخ شکست لوله ها به تفکیک قطر -2جدول 

 قطر لوله

 )میلیمتر(

 آزبست پلی اتیلن

تعداد حوادث 

 ساالنه

 طول لوله

 )کیلومتر(
 نرخ شکست

تعداد حوادث 

 ساالنه
 نرخ شکست طول لوله)کیلومتر(

50 
-- 6/0 -- -- -- -- 

63 -- 7/6 -- -- -- -- 

75 
-- 6/18 -- -- -- -- 

90/"3 
33 8/17 85/1 -- -- -- 

110/100 
107 1/38 8/2 2 15 13/0 

125/"5 
25 4/13 86/1 -- -- -- 

"6/150/160 
43 1/24 78/1 17 75/63 26/0 

200/"8 
1 8 125/0 3 6/48 06/0 

250 
-- -- -- -- 9/11 -- 

300 
-- -- -- -- 9 -- 

 جمع
209 3/127 64/1 22 25/148 15/0 

 

 

 تعداد حوادث ساالنه خط انتقال و نرخ شکست لوله ها به تفکیک قطر -3جدول

 قطر لوله

 )میلیمتر(

 گالوانیزه و فوالدی چدن داکتیل

تعداد 

حوادث 

 ساالنه

طول 

 لوله)کیلومتر(
 نرخ شکست

تعداد حوادث 

 ساالنه
 نرخ شکست طول لوله)کیلومتر(

50 
-- -- -- -- -- -- 

63 -- -- -- -- -- -- 

75 
-- -- -- -- 9/14 -- 



90/80 
-- -- -- -- 15/8 -- 

110/100 
-- -- -- -- 9/3 -- 

125/"5 
1 5 2/0 -- 10 -- 

"6/150/

160 

--  -- -- 645/30 -- 

200/"8 
1 7 14/0 -- -- -- 

250 
-- -- -- -- -- -- 

300 
-- -- -- -- -- -- 

 جمع
2 12 17/0 -- 595/67 -- 

 

 

 ارزیابی حوادث انشعابات آب  4-1

در خط انتقال اتفاق افتاده بودند . با توجه به نمودار  %7در شبکه های توزیع و  %45حوادث در انشعابات ، % 48( مشاهده می شود 2همانگونه که در نمودار شماره )

حوادث و کاهش هزینه ها و افزایش رضایتمندی کاهش  نقش مهمی در بیشترین حوادث در انشعابات روی داده اند لذا تجزیه و تحلیل حوادث انشعابات می تواند

 مشترکین داشته باشد. 

 

 (: در صد حوادث اتفاق افتاده در سامانه های آبرسانی روستاهای شهرستان اصفهان2نمودار شماره )

انشعاب ، اتصاالت پلی اتیلن ، کنتور و  های ین حوادث بر روی لولهبیشترکه دادنشان براساس تحقیقاتی که از اکیپ های حوادث در مورد حوادث انشعابات به عمل آمد 

لوله های بکاررفته در شبکه ، استفاده از لوله های فلزی و پلیکا در جنس نامرغوب  را می توانلوله های انشعاب  باال ی حوادث علتاست.  اتفاق افتاده رابط پلی اتیلن

نویی ها آسیب علت حادثه زیاد در اتصاالت را می توان این گونه بیان کرد که با توجه به اینکه عموما  شبکه های آب تحت فشار هستند محل اتصاالت و زا. نام بردشبکه 

حوادث گردیده  که جنس نامرغوب و رعایت نکردن عمق مناسب حفاری و خاک سرند و عدم نصب صحیح آنها باعث وقوعپذیرترین نقاط شبکه محسوب می شوند 

48%

45%

7%

در صد حوادث در سامانه آبرسانی

انشعابات شبکه های توزیع خط انتقال



رعایت نکردن عمق یخ زدگی و عدم محافظت آن نس نامرغوب و در ظاهر ارزان قیمت، است. در خصوص حوادث زیاد  در کنتور می توان استفاده از کنتورهای با ج

خرید کلیه اقالم مؤثر بر ) ISO 9001:2008تاندارد در این راستا شرکت آبفار اصفهان از پنج سال گذشته طبق الزامات اسمی تواند از دالیل حوادث زیاد کنتور باشد. 

در این خصوص اقدام به تهیه نقشه استاندارد نصب و و  داده استمطابق مشخصات فنی تایید شده انجام  را (  خرید کلیه اقالمکیفیت آب از لوازم و تجهیزات آبرسانی

 نموده است. نگ آموزش نیروهای ثابت و استفاده از لوله پنج الیه و اتصاالت کوپلی

 نتیجه گیری -4

ن شاخص های حوادث، نتایج مطالعات نشان داد، تجزیه و تحلیل حوادث در سامانه های آبرسانی ضروری است به طوریکه با تجزیه و تحلیل حوادث می توان ضمن تعیی

نمود. با توجه به اینکه نرخ شکست و اتفاقات در شبکه های توزیع آب نسبت به شناسایی علل وقوع حوادث و مدیریت بهینه شبکه ها، خطوط انتقال و انشعابات اقدام 

ن اجناس مطابق با روستایی بخصوص حوادث با قطرهای پایین که بیشترین آن را لوله های پلی اتیلن تشکیل می دهد نسبت به میانگین کشوری باال می باشد، تامی

می تواند در کاهش حوادث نقش بسزایی  شیرهای هوا و و استفاده از شیرهای فشارشکن دو زمانه  گذاری مشخصات فنی تاییدشده استاندارد و رعایت اصول فنی لوله

درباره انتخاب همچنین با مشخص شدن رابطه بین حوادث و قطر لوله ها می توان با انجام مقایسه اقتصادی شامل هزینه اولیه و هزینه های نگهداری و تعمیر .داشته باشد

خرید کلیه اقالم انشعاب مطابق مشخصات فنی ، تهیه نقشه درصد حوادث در انشعابات،  48وقوع  با توجه بهداره لوله ) فشار کاری( تصمیم گیری نمود. قطر و ضخامت ج

  استاندارد و آموزش نیروهای ثابت در این زمینه، می تواند این میزان را بسیار کاهش دهد. 

 

 مراجع-5

. دهمین 1383-84(، بررسی علل حوادث شبکه آب شرب شهر گرگان در سال 1385یم زاده برزکی، ه. )دادبان شهامت،ی.کارگر، م. رح -1

 همایش ملی بهداشت محیط ، همدان، ایران.

(، تعیین زمان نشت یابی و نوسازی شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از تحلیل اطالعات حوادث، نشریه 1385تابش،م. کریمی،ک. ) -2

 .1385، آبان ماه 5، شماره 40لد دانشکده فنی، ج

( ، تحلیل شکست لوله ها در شبکه های آبرسانی شهری، مجله تحقیقات منابع آب ایران، سال یکم، 1384تابش، م. عابدینی، ا،م. )  -3

 .1384، بهار 1شماره 

در شبکه های توزیع آب  حوادثارائه روابط پیش بینی وقوع (، 1387) ،ر. حنیفی یزدی،س، ح.راستی اردکانی،ر.جلیلی قاضی زاده،م -4

 .1387دومین همایش ملی آب و فاضالب )با رویکرد بهره برداری(، تهران مهرماه ، شهری

(، تجزیه و تحلیل حوادث آب در شرکت آب و فاضالب منطقه 1388شفیعی دستگردی ، ا . فرهادیان، م. مالباشی،آ،س. جاللی، م،ع.) -5

 .1388سومین همایش ملی آب و فاضالب )با رویکرد اصالح الگوی مصرف(، تهران ، اسفندماه نایین)با رویکرد کاهش هدررفت آب(، 

( مطالعه) پیش بینی( نرخ شکست لوله های اصلی آبرسانی شهری با استفاده از روشهای هوشمند 1390تابش، م. آقایی،آ. سلطانی،ج.) -6

 .1390، سال 2و رگرسیونی، مجله آب و فاضالب، شماره 

(، دفتر نظارت برمدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد ، شرکت مهندسی آب و 1388ل گزارش حوادث در شبکه آبرسانی)ثبت و تحلی -7

 ، مشاور راهدار سما.فاضالب شرکت

(، بررسی میزان حوادث و تلفات آب در شبکه توزیع آب شرب شهر ازنا و عوامل 1395عادلی،س م. کمره ئی، ب. جلیل زاده ینگجه، ر.) -8

، مجله تحقیقات سالمت در جامعه ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، پاییز 1393تا  1387بر آن در سال های مؤثر 

 .3، شماره 2، دوره 1395

 .1396معاونت بهره برداری، شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، گزارشات خروجی از سامانه ،سیماب فا، -9

 .1396و فاضالب روستایی استان اصفهان، اداره درآمد و مشترکین، شرکت آب -10

 



 


