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 خالصه

شهروندان، شرکت  یمطلوب و هرچه بهتر به تماس ها یدگیو رس ییپاسخگو یدر راستا          

را  رفع حوادث و اتفاقاا  آب سامانه یموضوع بازنگر  یلرستان در سال جار یآب و فاضالب شهر

باا نگار   نادین فرآیااقادام باه احاال  ا 1395در ساال  یعزم جد کیدر دستور کارقرار داد که با 

 پیا، عادم االاالع از حراور اک یرو  سنت ر د مشکال  بوجود آمده. از جمله نمود ید سازهوشمن

بصاور   یایاجرا یهاا پیااک یمکاان تیبه محل جهت رفع حادثه، عدم االالع از موقع ییاجرا یها

 پیاکار توسا  اک انیپا ار عدم االالع از مد  زمان رفع اتفاقا  ، عدم االالع از اعالم گز ن،یآنال

باه  هازهوشمند مج یها یاتفاقا  به گوش ییاجرا یها پیاک بدین منظورمی باشد.  رفع حوادث یها

نظاار   ، این شرکت برای رضایتمندی مشاترکینلذا رسد. یبه نظر م یضرور یخاص امر شنیکیاپل

 انجاام اماورا  محولاه یو شافا  سااز یسالم ساز نیکارها و همچن ندیو هوشمند بر انجام فرا قیدق

 را در دستور کار خود قرار داده است. همراه)سامعه( ا یعمل تیریسامانه مداجرای 
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گوشی ، قینظارت دق، سامانه  یهوشمندساز، حوادث و اتفاقات ،  122سامانه کلمات کلیدی: 

 نرم افزار سامعه، هوشمند

 

 

  مقدمه .1

 
سالم  نیانجام کارها و همچن ندیو هوشمند بر فرآ قیبا هد  نظار  دق استان لرستان  یشرکت آب و فاضالب شهر

 ی، سع شود یم تیفیسرعت خدما  و ک شیمنجر به افزا تیانجام امورا  محوله که در نها  یو شفا  ساز یساز

 داشته باشد. ییا ژهیها تال  و ندیفرآ یساز وشمندنسبت به ه 95و  94 یسال ها یخود را بر آن داشته تا در ال

  دهد.  یاشاره شده نشان م یسالها یشرکت را ال نیپروژه  هوشمند اجرا شده در ا لیگزار  ذ

زمان وقوع  نیب ریتاخ با توجه به مشکال  بوجود آمده نظیر شرکت آب و فاضالب شهری استان لرستان  

دار  تیاولو ریغ عیتوز، بودن( کیستماتیس ریغ لی) به دلبه محل حادثه پیو اعزام اک پیحادثه و اعالم  به اک

 زانیکاهش ممنظور  و به اتفاقا  ( یها پیبر انجام اتفاقا  ) اک حیعدم نظار  حح، ییاجرا یها پیاتفاقا  به اک

اقدام به راه اندازی سامانه ،کاهش مد  زمان رفع اتفاقا  ،کاهش تعداد حوادث و اتفاقا و تلفا  واقعی آب 

 نمود.آب و فاضالب  هوشمند رفع حوادث و اتفاقا 

 آب داردواقعی هدر رفت  زانیبا م یمیرابطه مستقآب اتفاقا  رفع حوادث و مد  زمان  با توجه به اینکه 

، کاهش آب بدون درآمد منجر به  ها نهیزمان به حداقل مقدار ممکن خود برسد ، ضمن کاهش هز نیچنانچه او 

 یو شفا  ساز یسالم ساز نیکارها و همچن ندیو هوشمند بر انجام فرا قینظار  دق ، یاعتراضا  مردم کاهش

سرعت  ن،یمشترک یمند تیسطح رضار نهایت منجر به افزایش و در  را به دنبال خواهد داشتانجام امورا  محوله 

را  اتفاقا  آب و فاضالبحوادث و  یهوشمند ساز یاجرااین شرکت  لیدال به همین .خدما  و کیفیت می شود

در جهت پیشبرد این اهدا  از نرم افزار ها و سخت افزار های روز دنیا استفاده نموده قرار داده و در دستور کار 

 است.
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 اتفاقات آب و فاضالب یهوشمند ساز یاجرا لیدال .2

 
 .گردد یآب و فاضالب محسوب م یشرکت ها کیاز اهدا  استراتژ یکیآب بدون درآمد ، همواره  زانیکاهش م

 :را انجام داد لیدو اقدام مهم ذ توانیم یهدر رفت واقع نهیبه آن در زم یابیدست یبرا که

  کاهش تعداد حوادث و اتفاقا  -1

و  تیریمناالق پر حادثه و مد یفشار ، احال  و بازساز تیری، مد عیشبکه توز یزون بند رینظ یاقدامات توانیم نهیزم نیدر ا 

 شبکه را انجام داد. یهوشمند ساز

                      زمان رفع اتفاقا اهش مد  ک-2

زمان به حداقل مقدار ممکن خود برسد ،  نیهدر رفت آب دارد که چنانچه ا زانیبا م یمیمد  زمان اتفاقا  رابطه مستق

 را به دنبال خواهد داشت.  نیمشترک یمند تیسطح رضا شیاز کاهش آب بدون درآمد افزا یناش یها نهیضمن کاهش هز

 

 

آب و  یدر شرکت ها یگزارش و رفع اتفاقات به روش  سنت افتیدر ندیبر فرآ یمرور .3

 فاضالب

 
هر شهر 122اعالم حادثه توس  شهروندان به مرکز      -1                 

اتفاقا  همان شهر یها پیهر شهر با اک 122تماس اپراتور      -2                

رفع حوادث در محل و اقدام به رفع حادثه یها پیاعزام اک     -3                         

 رفع حوادث یها پیکار توس  اک انیاعالم گزار  پا     -4              

 

 

 : یروش سنت بیمعا .4

 
  .اتفاقا  ندی( بر انجام فرآ یعدم نظار  متمرکز )استان     -1              

  .  (بودن کیستماتیس ریغ لی) به دل پیو اعزام اک پیزمان وقوع حادثه و اعالم  به اک نیب ریتاخ     -2             

  اتفاقا  ییاجرا یها پیدار اتفاقا  به اک تیاولو ریغ عیتوز     -3              .

  (.اتفاقا   یها پیبر انجام اتفاقا  ) اک حیعدم نظار  حح     -4              

 



 

 

 

 ( 122سامانه  راتیی)تغ یهوشمند ساز نهیاقدامات انجام شده در زم         .5
             

 .دیجد ی)نرم افزار سامعه (و سخت افزار ینرم افزار زا یو استفاده از تجه هیته -1

 (.1)شکل یمردم یبه تماس ها ییپاسخگو ژهیسالن و زیاختصاص و تجه -2

 .همراه)سامعه( ا یعمل تیریدستگاه سرور جهت سامانه مد کی دیخر -3

 .122 یجهت اپراتورها  PC انهیدستگاه را 5 دیخر -4

 .اپراتورها ژهیو نیبه کاب 122 ییسالن پاسخگو زیتجه -5

 .تلفن، هدست، لباس متحدالشکل و ... یاز جمله گوش ییامکانا  پاسخگو هیته -6

 .تماس 30همزمان به  ییمربواله جهت پاسخگو یو مودم ها  E1خ   دیخر -7

 

 

 

 
                                        

 یمردم یبه تماس ها ییپاسخگو ژهیسالن و زیاختصاص و تجه –1شکل                 

 

 



 
 

 

 

 

 حوادث و اتفاقات 122سامانه  یهوشمند ساز .6

            
بوده  لیذ یاتیفاز عمل 4رفع حوادث و اتفاقا  ، در  ندیانجام شده در احال  ساختار و فرآ را ییعمده تغ               

 :است

 .(2)شکل  122 در ساختار سامانه یکل رییتغ -1

 (.3)شکل ییاجرا یها پیاحال  رو  ثبت حوادث و اتفاقا  و ارجاع آن به اک -2

 (.4)شکل به حور  هوشمند ییاجرا یها پیانجام رفع اتفاقا  توس  اک ندیدر فرآ رییغت -3

       (.5)شکل رو  نظار  بر اتفاقا  با استفاده از سامانه هوشمند رییتغ -4

 

 

 
 

 122انجام شده در سامانه  راتییتغ –2شکل 

 



 

 

 
 

 ییاجرا یها پیثبت حوادث و اتفاقات و ارجاع آن به اکشیوه  –3شکل 



 
 

 

 

 
 

 به صورت هوشمند ییاجرا یها پیرفع اتفاقات توسط اک–4شکل 

 



 

 

 

 

ثبت عکس  یاست، در تمام لیذ اگرامیبه شر  د 122اتفاقا  با سامانه  یها پیهوشمند اک یها ینحوه ارتباط گوش -

 .شودیم رهیزمان عکس به حور  خودکار در سامانه ذخ نیو همچن مکان تیها ، موقع

 

 
 

 به صورت هوشمند ییاجرا یها پیرفع اتفاقات توسط اک–5شکل 

 (122اتفاقات با سامانه  یها پیهوشمند اک یها یارتباط گوش)

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 (.6)شکل (نی، ناظر مانکارانیها ، پ پینظار  هوشمند بر روند انجام اتفاقا  ) اک -

به  ینظارت ی،  لذا امکان اخذ گزار  ها گردندیبه حور  هوشمند ثبت م لیدر هر حادثه موارد ذ نکهیبا توجه به ا

 .در رفع حادثه و نظار  وجود دارد لیعوامل دخ یامکان کنترل تمام نکهیاست ، ضمن ا ریسهولت امکان پذ

 (.7)شکلیمکان تیثبت موقع -1

 .کار ( انیزمان پا زمان شروع کار ، ، پیزمان اعزام اک خبر ، افتی) زمان در  ثبت زمان شامل : -2

 

 

 

 
 

 نظارت هوشمند بر روند انجام اتفاقات –6شکل 
 



 

 

 

 

 
 

 نظارت هوشمند بر روند انجام اتفاقات –7شکل                                           

 



 
 

 

 بررسی قابلیت ها .7

 
 ی قابلیت های به شر  زیر می باشد:الر  مذکور دارا         

 

 (3)شکل  شوندیم تیمتمرکز هدا 122تماس ها از سطح استان به مرکز  یتمام. 

 (3)شکل  شهرها پیحوادث و اعالم به اک کیتفک. 

 هوشمند یحادثه توس  نرم افزار گوش افتیدر. 

 محل اتفاقا  و گرفتن عکس قبل از انجام کار دییتا. 

 (4)شکل و انجام کار  ا یعمل نیگرفتن عکس در ح. 

 (4)شکلی انیکار با ثبت عکس پا انیاعالم پا. 

 یها یهر حادثه با استفاده ازگوش ا یعمل انیو زمان آغاز بکار و پا ی، مختصا  مکانریثبت تصاو 

 (.5)شکل مجهز

 (6)شکلنقشه ینقاط حادثه رو شینما. 

 هر حادثه به حور  هوشمند یابتدا تا انتها یریگیپ. 

 اتفاقا  هر امور یپهایاک نیحوادث ماب تیعادالنه و بر اساس اولو  میتقس. 

 

 

 

 نتایج و بحث .8

 
 نیارباب رجوع و همچن میالر  تکر یاجرا یراستا در  ،و اتفاقاهوشمند رفع حوادث  تیریسامانه مدبا اجرای الر  

شهروندان  یافتیدر یتماسها هیکل پاسخگوی یشبانه روز به حور  این سامانه به شهروندان یارتقاء سطح خدما  رسان

در نرم  122یسامانه ارتباط مردم یشهروندان توس  اپراتورها یتماس ها یثبت تماممی باشد، همچنین  درسرتاسر استان

و  ی، مختصا  مکان ریثبت تصاو ، اتفاقا  هر امور یپهایاک نیحوادث ماب تیعادالنه و بر اساس اولو  میقس، تافزار مربواله 

هر حادثه به حور   یابتدا تا انتها یریگیپ، مجهز یها یهر حادثه با استفاده ازگوش ا یعمل انیزمان آغاز بکار و پا

 را فراهم می سازد. یتیریمد ما یحوادث و اتخاذ تصم لیتحلو  هیگزارشا  متنوع بمنظور تجز افتیامکان درو  هوشمند

 

 

 

 
 



 

 

 نتیجه گیری .9

 
 به الور خالحه نتایج زیر در این پژوهش بدست آمد: 

  در مرکز استان. 122متمرکز نمودن سامانه  

  رجوع و رضایت مندی مشترکیناجرای الر  تکریم ارباب 

  درحد نسبت به مد  مشابه سال قبل بدلیل نظار  هوشمند  20کاهش هزینه های ناشی از خسار  آسفالت به میزان

 و دقیق بر کاتر زنی پیمانکاران.

  28،554،438،091مبلغ  1395ریال و در سال  33،968،609،954مبلغ   1394هزینه تعمیرا  و نگهداری در سال 

 درحد نسبت به مد  مشابه سال قبل کاهش هزینه  داشته است. 15.9می باشد که به میزان ریال 

  به میزان  فقره  می باشد که 26804تعداد  1395فقره و در سال  30803تعداد  1394در سال حوادث و اتفاقا  آب

 درحد نسبت به مد  مشابه سال قبل بدلیل کاهش حوادث تکراری در سیستم سنتی. 12.9

 درحد نسبت به مد  مشابه سال قبل. 40هش مد  زمان رفع حوادث و اتفاقا  آب به میزان کا 

  درحد نسبت به مد  مشابه سال قبل. 1.1کاهش میزان هدر رفت واقعی آب استان  به میزان 

  درحدی هزینه های خرید  لوازم و اتصاال  مصرفی جهت رفع حوادث و اتفاقا  آب، بدلیل  50کاهش میزان

 هوشمند بر وسایل بکار رفته در تعمیرا  مذکور. نظار 
 

 

 قدردانی .10

 

 مدیر ، بهره برداریدر پایان وظیفه و تکلیف خود میدانیم که از زحما  ، همکاری و همفکری معاون محترم 

شرکت آب و فاضالب  و کارشناسان 122،مدیر محترم سامانه دفتر مدیریت مصر  و آب بدون درآمد محترم

 لرستان حمیمانه تشکر و قدردانی نمایم. شهری استان
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