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خالصه
امروزه یکی از مهمترین اولویتهای شرکتهای آب و فاضالب ،کاهش آب بددون درآمدد مدیباشدد .مدثررترین
روش کنترل آب بدون درآمد و کاهش هزینههای جاری در راسدتای اتتاداد مقداومتی ،بررسدی و کنتدرل ک دی و
کیفی حوادث جهت کاهش هدررفت واتعی شبکههای توزیع آب میباشد .هدف از پژوهش حاضر بررسی علل و
چگونگی ایجاد حوادث و بررسی تحلیلی و توصیفی مرتبط با حوادری است کده در شدبکهها اتفدا مدیافتندد .ایدن
پژوهش به بررسی حوادث شبکهی توزیع و انشعابات آب منطقده چهدار شدهر تهدران از فدروردین  1395تدا انتهدای
شهریور  1396انجام شده است .در این مقاله پارامترهای مثرر در ایجاد حوادث مانندد ع در لولدهها ،جدن

لولدهها،

فشار در شبکه ،شرایط اجرایی و مسائل بهرهبرداری مورد توجه ترار گرفته اسدت .ه نندین ،بدر اسداس یافتدهها ،بدا
مدیریت مناسب در بخشهای مختلف مانند کداهش فشدار در نقدا پرفشدار و بحراندی ،تعدویض بدهموتع لولدههای
نامناسب و کهنه ،تع یر انشعابات با لولههای مناسب و ناب و اجرای استاندارد لولهها و اتاداتت و نیدز اسدتفاده از
تطعات مرغوب میتوان تلفات آب را تا حد تابل تبولی کاهش داد.
کلمات کلیدي :تحلیل حوادث ،شکست لولهها ،انشعابات ،تلفات آب ،شبکه توزیع آب.



 -1مقدمه
به گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران ،کشور ایران بهعنوان یک منطقه خشک و نی هخشک ،دارای میانگین
بارندگی درازمدت  240میلیمتر در سال است که ک تر از یکسوم میانگین بارندگی  860میلیمتری جهان است .ازاینرو
بسیاری از شهرها در معرض بحران ک بود منابع آبی میباشند  .با توجه به ک بود منابع آب ،محدودیتهای مالی جهت
بهرهبرداری شبکههای توزیع و انشعابات آب و تدمت و فرسودگی متعلقات آن ،موجب گردیده تا نیاز به تحلیل دتیق شرایط
بهرهبرداری شبکهها بیشازپیش احساس شود .ازاینرو شناخت حوادث در شبکههای توزیع آب و ارزیابی علل وتوع و
پیامدهای آن ،یکی از مسائل مهم در برنامههای کاهش آب بدون درآمد و کاهش هزینهها میباشد .بهمنظور شناسایی دتیق
شرایط شبکههای توزیع و انشعاب آب نیاز به ج عآوری دتیق و کامل اطالعات بهمنظور تجزیه و تحلیل دتیق و جامع از الزامات
مورد نیاز شبکه و ه ننین برنامهریزی برای آینده میباشد.
فرسودگی شبکهها و انشعابات آب شهری باعث ایجاد شکست مکانیکی و هیدرولیکی در اجزای آن میگردد .در
شکست مکانیکی ،اجزای شبکه به دلیل بروز حوادث از مدار خارج میشوند .فرسودگی هیدرولیکی نیز به معنای عدم توانایی
شبکه آب در برآورده ن ودن مقادیر تقاضای موردنیاز در گرههای مارف در محدوده فشار مناسب و استاندارد است .خرابی
هیدرولیکی م کن است در ارر شکست مکانیکی و یا کاهش ظرفیت هیدرولیکی لولهها به دلیل مسائلی نظیر کاهش سطح مقطع
و افزایش زبری و یا افزایش مارف و در نتیجه افت فشار در شبکه رخ دهد .در این زمینه محققین فراوانی به بررسی و تحلیل
جنبههای مختلف ایجاد حوادث در شبکه و راههای مقابله با آن پرداختهاند.
تابش و عابدینی ( )1384به تحلیل حوادث با در نظر گرفتن جن

و تطر لولهها ،سن لولهها و تابلیت کاربری آنها

پرداختند .یونسلو ( )1385با نگاهی اج الی به حوادث آب در شرکتهای تابعهی آب و فاضالب استان تهران با بررسیهایی در
این زمینه به این نتیجه رسید که توان و انرژی زیادی از بخشهای بهرهبردار شرکت در تع یرات و نگهداری صرف میشود .وی
پ

از بررسی مشکالت ع دهی موجود در شبکههای توزیع ،اظهار داشت که حوادث شبکه در بدنهی لولهها ،اتااتت،

شیرهای شبکه ،شیرهای فشارشکن و شیرهای خطو واتع میشوند .دستگردی و ه کاران ( )1388به تجزیهوتحلیل حوادث
آب در شرکت آب و فاضالب منطقه نائین پرداختند .ایشان نتیجه گرفتند که  56درصد حوادث شبکه توزیع آب مرتبط با لوله و
اتااتت پلیاتیلن بوده است که بعض ًا به دلیل استفاده از ماالح نامرغوب و فاتد استاندارد ،ع ق کارگذاری و اجرای نامناسب و
مسائل مرتبط با انبارداری میباشد .صالحی و ه کاران ( )1388به ارزیابی نقش لولههای پلیاتیلنی در افزایش هدررفت آب در
شبکههای آبرسانی شهر آذرشهر پرداختند و نتیجه گرفتند که لولههای پلیاتیلنی به دتیل مسائل اجرایی در شبکههای آب
استفاده نشود .گاوشانی و ه کاران ( )1389به بررسی تأریر تطر لولهها در میزان حوادث شبکه توزیع آب شهری پرداختند که
این تحلیل تأریر عوامل دیگر در ایجاد حادره را در نظر نگرفته است .تابش و ه کاران ( )1388مدلی بهمنظور مدیریت حوادث
شبکههای توزیع آب با استفاده از سامانههای اطالعات جغرافیایی ) (GISتوسعه دادند .تحلیل نتایج بهدستآمده نشان داد که
استفاده از این مدل باعث افزایش کارایی سیستم و کاهش هزینهها میگردد .سلطانی و پورطبری ( )1390عوامل مثرر بر نرخ
شکست لولهها در شبکههای توزیع آب با استفاده از تلفیق شبکههای عابی مانوعی و الگوریتم ژنتیک را بررسی ن ودند.
عادلی و ه کاران ( )1395به بررسی میزان حوادث و تلفات آب در شبکه توزیع آب شرب شهر ازنا و عوامل مثرر بر آن در
سالهای  1387تا  1393پرداختند .نتایج تحقیقات ایشان نشان میداد که کاهش فشار در نقا پرفشار ،تعویض بهموتع لولههای

نامناسب و کهنه ،تع یر انشعابات با لولههای مناسب ،تعویض لولههای گالوانیزه و ناب و اجرای استاندارد لولهها و اتااتت می
تواند تلفات آب را تا حد تابل تبولی کاهش دهد .ضرغامی و ه کاران ( )1396به محاسبه آب بدون درآمد و انتخاب بهترین
روش کاهش آن با استفاده از تا یمگیری گروهی پرداختند .نتایج این تحقیق نشان میدهد که بهبود کنتورهای مشترکین
بهعنوان مثررترین راهکار از بین راهکارهای ارائهشده برای کاهش میزان آب بدون درآمد توصیه شده است .کریاکو و والسکی
( )2017آنالیز اتتاادی کنترل فشار بهمنظور کاهش نشت و شکستگیها در شبکه توزیع آب را انجام دادند .در این تحقیق با
توجه به نتایج تحقیقات تبلی و پارامترهای مثرر در ایجاد و گسترش حوادث به تحلیل حوادث در شبکههای توزیع آب و
ه ننین تحلیل حوادث انشعابات مشترکین پرداختهشده است.

 -2روش کار
یکی از علل مهم افزایش میزان تلفات واتعی در شبکههای توزیع آب ،بروز حوادث و اتفاتات میباشد .لذا لزوم توجه
به این امر سبب تشکیل گروههای مسئول شناسایی و تع یر حوادث در شبکهها بهصورت  24ساعته شده است .آب دارای ارزش
اتتاادی باتیی بوده و هدررفت آن میتواند زیان مالی تابلمالحظه ای را متوجه شرکتهای آب و فاضالب کند؛ بنابراین
رویکرد مناسب برای برخورد با حوادث در شبکه توزیع و کسب اطالعات دتیق و تجزیهوتحلیل آنها میتواند باعث جلوگیری
از هدررفت آب و کاهش هزینههای مرتبط شود.
حوادث شبکههای توزیع آب در شرکتهای آب و فاضالب به سه دستهی حوادث انشعابات ،حوادث شبکه توزیع و
سایر حوادث تقسیمبندی میشوند .هر کدام از حوادث مذکور دارای دستهبندی مخاوص به خود میباشند .حوادث مربو به
انشعابات به سه بخش اصلی حوادث از شبکه تا پشت محفظه ،از پشت محفظه تا پشت کنتور و از بست پشت کنتور تا لوله
موسوم به سی سانتی تقسیمبندی میشوند .حوادث شبکهها به سه بخش لولهها ،اتااتت و شیرآتت تقسیمبندی میشوند که در
ادامه به بررسی و تجزیه تحلیل جزئیات آنها پرداختهشده است .برخی حوادث نیز وجود دارند که در دستهبندی بات ن یگنجند
که به نام سایر حوادث شناسایی میگردند.

 -1-2علل وقوع حوادث
بهطور کلی عوامل مختلفی در ایجاد حادره و بروز نشت در شبکههای توزیع آب مثرر میباشد .این عوامل میتوانند
بهصورت تنها یا ترکیبی از عوامل مختلف منجر به بروز حادره گردند .اضافه بار وارد بر اجزای مختلف شبکه ،اتااتت معیوب،
فشار آب بات ،ضربه توچ ،خوردگی ،عدم رعایت اصول فنی به هنگام ع لیات بازسازی و تع یرات ،تدمت لولهها ،گرفتگی
متعلقات و اتااتت لوله ،دمای هوا و تعرض سازههای مدفون دیگر از اصلیترین عوامل ایجاد حادره در شبکههای توزیع آب
میباشد.
در راستای ایجاد زیرساختهایی برای جلوگیری از رخداد حوادث در شبکههای توزیع آب ،ه واره باید چگونگی
رخداد ،علل و روشهای م کن برای جلوگیری از تکرار آن مورد ارزیابی ترار گیرد .ازاینرو باید به هنگام رفع حوادث به
وجود آمده به مج وعه شرایط موجود در محل وتوع حادره ،شرایط لولهگذاری و ساختار لولههای موجود توجه گردد .این



نکات عبارتاند از شکل محل حادره و مکان مربو به آن ،یخزدگی و یا حالت تورم در خاک اطراف لوله ،تجهیزات
الکتریکی در مجاورت شبکه ،شبکههای فاضالب ،گاز ،مخابرات و آب سطحی شهرداری در مجاورت شبکههای توزیع آب و
حفاظت کاتدیک برای آنها ،ع ر شبکه در محل بروز حادره ،فشار شبکه در محل رخداد حادره و ضربه توچ .ه ننین برای
انشعابات مشترکین نحوه ایجاد حادره و محل وتوع آن از اه یت باتیی برای شناسایی چگونگی ایجاد حادره برخوردار است.

 -3مطالعه موردی
بهمنظور بررسی و ارزیابی علل حوادث رخداده در شبکهی توزیع آب از اطالعات شرکت آب و فاضالب منطقه چهار
شهر تهران استفادهشده است .محدوده منطقه چهار تهران از ش ال به خیابان انقالب و دماوند ،از غرب خیابان ولیعار ،از جنوب
به خیابان شوش و بلوار خاوران و از شر به بزرگراه بسیج و اتوبان یاسینی محدود میگردد .آبگیری این محدوده از  9مخزن
انجام میشود و زون بندیهای فشاری به نحو مطلوبی انجامگرفته است .این منطقه دارای ج عیتی برابر  1/352/000نفر و
مساحت  8600هکتار میباشد .اطالعات حوادث رخداده در شبکهی اصلی ،انشعابات و سایر حوادث از ابتدای سال  1395تا
انتهای شهریور سال  1396مورد بررسی ترار گرفتهاند .درمج وع  18ماهه مورد مطالعه ،تعداد  329حادره در شبکه اصلی توزیع
آب اتفا افتاده است که  98حادره به دلیل فعالیتهای ع رانی و خسارتهای انسانی به شبکه و  227مورد ناشی از فرسودگی و
تد مت شبکه بوده است .فرسودگی شبکه باعث حساس شدن لولهها در مقابل تنشهای وارده به لوله شده و میزان حوادث را
افزایش میدهد .حوادث خسارتی میتواند با تعامل بین شرکتهای آب و فاضالب و سازمانهای خدماتی دیگر مانند
شهرداری ،شرکتهای گاز و مخابرات و غیره و تدتیق نقشه تأسیسات زیرزمینی و بهروزرسانی آنها و ه ننین اطالعرسانی به
مشترکین و آگاهسازی در مورد پیامدهای ناشی از خسارت به شبکه به حداتل برسد .رفع حوادث شبکه ناشی از فرسودگی و
ع ر باتی تأسیسات بهطور کامل توجیه اتتاادی ندارد اما میتوان با شناسایی محلهای پرحادره و پیشبینی و تحلیل حوادث،
بازسازیهای هوش ند در شبکه انجام داد و پیش از بروز حادره مانع آن شد .در شکل  1منحنی تغییرات حوادث مربو به شبکه
توزیع آب منطقه  4بهصورت ماهانه مشاهده میگردد.
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شکل  -1نمودار تعداد حوادث شبکه توزیع آب در بازه زمانی فروردین  95تا شهریور 96
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چدن داکتیل ،تعداد حوادث نیز

کاهش مییابد .لولههای چدن داکتیل به دلیل مقاومت بات و اتااتت فلنجی و گلندی باعث کاهش هدررفت آب شده و
حوادث این لولهها پایینتر از جن های دیگر است .این دتیل باعث گردیده است که بهرغم تی ت بیشتر لولههای چدن داکتیل
استفاده از آنها بهصرفه باشد.
حوادث انشعابات از ابتدای سال  95تا پایان شهریور  96در شکل  2نشان داده شده است .در مج وع تعداد 15426
حادره در انشعابات مشترکین روی داده است.
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شکل  -2نمودار تعداد حوادث انشعابات مشترکین در فروردین  95تا شهریور 96

ه انطور که در شکل  2مشاهده میگردد تغییرات حوادث مربو به انشعابات در طول ماههای مختلف بهصورت
نوسانی میباشد که این امر به دلیل افزایش کارهای از پیش برنامه ریزی شده در ماه مورد نظر و تأریر آن در ماه آینده میباشد.
ه ننین ازآنجاکه تدمت انشعابات محدوده شرکت آب و فاضالب منطقه چهار بالغ بر  60سال میباشد لذا عدم تناسب میان
بازسازی هوش ند انشعابات و گذشت ع ر آنها موجب عدم امکان دسترسی به میزان کاهش حوادث مطلوب میگردد .عالوه
بر موارد مذکور کاهش دمای هوا موجب ترکیدگی کنتور گردیده و آمار حوادث در این تطعه افزایش پیدا میکند.
درصد حوادث هریک از تس تهای مختلف یک مج وعه انشعاب به تفکیک در شکل  3نشان دادهشده است.



شکل  -3درصد خسارات وارده به هریک از اجزاي انشعاب

ه انطور که در شکل  3مشاهده میشود ،درمج وع  3/8درصد از حوادث در تس ت شبکه و زانویی بوده که به دلیل
کالیبره نبودن فشارشکن و عدم فشار منظم شبانه و روزانه ،عدم کاهش فشار شبانه ،بات بودن و یا نامتناسب بودن فشار تنظی ی با
محدوده تحت پوشش ،باز بودن شیرهای حد فشاری اتفا افتاده است .در صورت وجود ع لیات بازسازی یا رفع حادره و یا
کارهای نگهداری و تع یرات ،میبایست اصول آبدارکردن لوله و وصل آب بهطور صحیح انجام پذیرد؛ لذا اشتباه در این امر
باعث به وجود آمدن ضربه توچ و ه ننین عدم تخلیه صحیح هوا میگردد.
حوادث مربو به شیر محفظه 19/25درصد کل حوادث انشعابات را شامل میشود .حوادث این تس ت به دلیل عدم
استفاده از پایه محفظه ،باز یا بستن غیراصولی محفظه ،اجرای ناصحیح لوله بین محفظه و کنتور و ه ننین متعلقات پشت کنتور
که با محفظه در ارتبا است ایجاد میشود که عالوه بر ایجاد حادره تکراری ،در طوتنی مدت موجب خالی شدن سطح زمین و
خسارت به ملک مشترک نیز میگردد .تطعه شیر محفظه به دتیل ضربههای وارده توسط آچار محفظه و جن

نامرغوب شیر

محفظهها اتفا میافتد که در این صورت نیاز به بررسی مواد مورد استفاده در آن (آنالیز مواد) و نیز بررسی روش ساخت این
تطعهها میباشد.
حوادث مربو به اتاتنه کنتور بیشترین فراوانی حادره را دارا هستند .کنتورها به چند دلیل دچار ترک ،شکستگی و
خرابی میشود .در فال سرما یخ زدن آب داخل کنتور موجب ترکیدگی کنتور میگردد .فشار و تنش وارده به هنگام باز و

بسته کردن مهره و بازوها جهت تعویض متعلقات انشعاب یکی از علل اصلی خرابی میباشد .معیوب شدن شیر یکطرفه و در
نت یجه بازگشت آب گرم تأسیسات به کنتور و خراب شدن آن و ضعیف بودن جن

مهره باتی کنتور و بدنه آن از علل دیگر

ایجاد حادره ی کنتور مشترکین میباشد.
با توجه به شکل  3مشاهده میشود که حادره در تس ت شیر فلکه در داخل اتاتنه کنتور پر حادرهترین بخش حوادث
انشعابات میباشد که بهتنهایی  33درصد حوادث را شامل میشود .عوامل زیر در خرابی این بخش نقش زیادی دارد؛  -1عدم
ناب صحیح توسط کارگر امداد و یا مشترکین که موجب ایجاد ترک و شکسته شدن بدنه آن میگردد -2 ،جن
شیرآتت باعث ایجاد حادره میشود .طبق دستورالع لهای شرکت آب و فاضالب استان تهران شیرهای جن
بهداشتی در اتاتنهها مورداستفاده ترار میگیرد؛ لذا ازآنجاکه برنز (به دلیل درصد م

نامرغوب

برنزی به دتیل

ک تر) استحکام ک تری نسبت به برنج

دارد؛ از زمان استفاده از فلکه برنزی آمار حوادث فلکه نیز بات رفته است .ه ننین شرکتهای تولیدکننده به دلیل هزینه باتی
برنز و نیز مشکالت روش تولید آن آلیاژهای مختلفی بهکار برده که این امر موجب به وجود آمدن مُک (حباب) در تطعه می
شود -3 .دستکاری توسط مشترک -4 ،بریدن محور فلکه جهت تطع انشعاب توسط امور مشترکین برای تسویهحساب
مشترکین .برای هرکدام از دتیل مذکور باید تدابیر مقتضی اندیشه شود.

 -4جمعبندی و نتیجهگیری:
هدف این تحقیق بررسی و تحلیل حوادث شبکه و انشعابات و دتیل و چگونگی ایجاد این حوادث بوده است .در این
راستا ابتدا بهطورکلی علل ایجاد حوادث در شبکههای توزیع آب تشریح گردید .پ ازآن حوادث اتفا افتاده در یک سال و
نیم گذشته در منطقه چهار شهر تهران موردبررسی ترار گرفت .با تحلیل حوادث شبکههای توزیع مشخص گردید که عامل
اصلی شکست شبکهها تدمت لولهها و کم شدن توان باربری این لولهها میباشد .لولههایی که در ابتدای احداث شبکه توزیع
آب شهر تهران در سال  1335کارگذاری شدهاند ه ننان در حال بهرهبرداری میباشند که این امر موجب حساس شدن شبکه
به انواع حوادث ذکرشده در تس ت تبل میباشد .در این راستا به نظر میرسد تحلیل و ارزیابی سن لولههای شبکه و بازسازی
هوش ند لولهها در شبکه امری اجتنابناپذیر است؛ ه ننین مدلسازی هیدرولیکی شبکهها و شناخت شرایط فشار سرعت در
شبکه و کنترل هوش ند و از راه دور شبکه نیز موجب کنترل صحیح فشار و رفتار هیدرولیکی شبکه آب بهصورت آنالین می
گردد .در بررسیهای انجامشده حوادث انشعابات مشترکین و تفکیک علت هرکدام از حوادث مشخص گردید که بیشترین
حوادث در شیرفلکهها بوده است که علل آن تشریح گردید .با توجه به نتایج ذکرشده ،پیشنهاد میشود با آموزش نیرویهای
اجرایی و حفظ نیروهای مجرب و تع یرات و بازسازی از پیش برنامه ریزی شدهی انشعابات مشترکین و استفاده از تجهیزات و
اتااتت باکیفیت بات مانع افزایش حوادث انشعابات شد؛ در این راستا کنترل مداوم اجناس تهیهشده و آزمایشات کیفیت روی
آنها امری ضروری به نظر میرسد .ه ننین ناب انشعابات آب در ع ق زمین مانع یخزدگی در فال سرما خواهد گردید.
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