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خالصه
نوسازی لولهها بخش جداییناپذیر مدیریت تلفات واقعی در شبکههای توزیع آب است .تصمیمگیری در این مورد
که کدام لولهها برای تعویض ارجحیت بیشتری دارند ،سؤالی است که بهرهبرداران همواره با آن مواجه هستند .در
این مقاله معیارهای متعدد دخیل در اولویت نوسازی با استفاده از ابزار سیستم اطالعات جغرافیایی )  (1GISدر
معیار احتمال شکست ،تجمیع شدهاند .در این مطالعه تالش شده با ارائه یک مدل تصمیمگیری چندمعیاره پس از
بررسی اطالعات فیزیکی و حوادث منطقهای قسمتی از شبکه آبرسانی شهر تهران و تخمین فشار شبکه ،احتمال
شکست لولهها تعیین شود .برای این منظور از نرمافزار  GISو روش تصمیمگیری میانگین ساده وزنی)SWA( 2

استفاده شده است .معیارهای سنجش احتمال شکست ،قطر و جنس لوله و فشار آب میباشند .پس از مشخص
کردن معیارها ،احتمال شکست بر اساس هر یک از معیارها بدست آمده و سپس با استفاده از روش  SWAاحتمال
شکست برای هر لوله محاسبه شده که این احتمال همارز اولویت نوسازی لولههای سامانه آبرسانی در نظر گرفته
شده است.
کلمات کلیدی :سامانه آبرسانی ،نوسازی لولهها ،GIS ،تصمیمگیری
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1

Geographical Information System
)Simple Weighted Average (SWA
3
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 -1مقدمه
امروزه یکی از چالشهای اصلی که شرکتهای آبرسانی بهخصوص در کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند ،تفاوت
قابل مالحظه بین مقدار آب ورودی به شبکه توزیع و مقدار درآمدی است که از مشتریان حاصل میگردد .این پارامتر بهعنوان آب بدون
درآمد 1شناخته میشود .مقادیر باالی آب بدون درآمد نشاندهنده حجم آبی است که معموالً به صورت هدررفت از دست میرود.
بازسازی و نوسازی سامانه آبرسانی یکی از استرتژیهای اصلی در جهت کاهش هدررفت آب در شبکههای آبرسانی است [.]1
سؤالی که در فرایند نوسازی مطرح میشود این است که تعویض کدام لولهها ضروری تر از سایرین است؟ باتوجه به اینکه خصوصیات
سامانه آبرسانی درنقاط مختلف آن متفاوت است؛ به عبارت دیگر ویژگیهای لولهها با تغییر مکان در شبکه تغییر میکنند ،میتوان نتیجه
گرفت که با یک مسئله تصمیمگیری مکانی روبرو هستیم .بطورکلی واژه "ضروریتر" در جمله پرسشی باال نخست به دلیل عدم قطعیت
کالمی و بعد ازآن تعداد زیاد معیارهای موردنیاز برای ارزیابی این ضروریتر بودن ،گنگ و مبهم است [ .]2محققان طی مطالعهای در
سال  2000میالدی با ارائه یک مسیر سه گامی راه حلی برای اینگونه مسائل ارائه دادند .این سه گام عبارتند از  -1شکستن مسئله اولیه به
چند مسئله ساده -2 .تحلیل مسائل ایجادشده در گام قبل  -3تولید جواب برای مسئله اولیه با گردآوری و برهمنهی نتایج مسائل کوچکتر
[ .]3بعدها ماکروپولوس و همکاران ( ،)2006سعی بر توسعه این رویکرد در تصمیمگیری فضایی داشتند .آنها روی اولویتبندی تعویض
لولههای اصلی بر اساس حساسیت به نشت در سامانه آبرسانی کار کردند .بخش نامفهوم و دیرانتقال در این مسئله "حساسیت به نشت"
بود .آنها در گام اول حساسیت به نشت را به عنوان تابعی از معیارهای خورندگی خاک ،سن و جنس شبکه ،نوع بار ترافیکی ،قطر لوله،
فاصله از شیر آتشنشانی ،تراکم لولههای اصلی و فشار این لولهها تعریف کردند .درگام دوم ارتباط معیارهای تعریفشده با حساسیت به
نشت بررسی شد .در گام سوم آنها از روش تصمیمگیری چندمعیاره میانگین وزنی مرتب 2در محیط  GISاستفاده کردند تا نتایج مرحله
قبل را تجمیع کنند .در آخرین مرحله ،برای سهولت تعویض لولهها ،سطح پروژه مورد مطالعه در محیط  GISبه سلولهای  700× 700متر
تبدیل شد و نتایج تحلیلهای قبل را برای اولویتبندی تعویض لولههای موجود در این سلولها بکار بردند [ .]2تابش و همکاران در سال
 2010با بکارگیری نرمافزارهای  GISو  EPANETبه ارائه مدلی برای بازسازی و نوسازی بخشی از شبکه توزیع آب شهر چالوس
پرداختند .در این مطالعه از نرمافزار  EPANETبرای شبیهسازی هیدرولیکی و کیفی شبکه استفاده شدهاست .همچنین پارامترهایی مانند
نرخ شکست لوله و قابلیت اطمینان لوله برای شبکه موردنظر تعریف و محاسبه شد .همچنین اطالعاتی مانند فشار در گرهها ،کلر باقیمانده،
سرعت در لولهها و افت هد دینامیکی از مدل شبیهسازی شده در استخراج شد تا عملکرد کیفی و هیدرولیکی سامانه آبرسانی با ترسیم
منحنیهای جریمه فشار ،سرعت و کلر باقیمانده ارزیابی شود .باتوجه به نتایج مطالعه ،تعویض  4کیلومتر لوله گالوانیزه در اولویت قرار
گرفت [ .]4تابش و صابر در سال  2012بمنظور ارائه یک مدل مفهومی برای اولویتبندی نوسازی لولهها در سامانه آبرسانی شهر مشهد
مطالعه ای انجام دادند .آنها پارامترهای هیدرولیکی منطقه را با تهیه مدل هیدرولیکی شبکه بدست آوردند .پارامترهای فیزیکی نیز از
اطالعات شبکه بدست آمد .آنها برای پیش بینی نرخ شکست به عنوان تنها شاخص تجربی مورد مطالعه از مدل رگرسیون چندجملهای
تکاملی 3استفاده کردند .نویسندگان او لویت نوسازی سامانه شهر مشهد را تابعی از پارامترهای مذکور دانسته و در محیط  GISبه تجمیع
مقادیر این پارامترها پرداختند و لولههای با اولویت باالی نوسازی را مشخص کردند [ .]5حنیفی یزدی در سال  1387با تحقیق بر روی
ناحیه  1منطقه  1آب و فاضالب شهر تهران با بررسی متغیرهای فیزیکی شبکه و فشار لولهها و با استفاده از رگرسیون چندجملهای تکاملی،
معادالت پیشبینی نرخ شکست برای چهار جنس لوله را بدست آورد [.]6
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تصمیمگیرندگان در حوزه شبکه توزیع آب ،نیازمند استرتژیهای منطقی و در عین حال ساده جهت مدیریت داراییها در
بخش نوسازی هستند .هدف از این مقاله ،ارائه روشی نظاممند برای مشخص کردن اولویت نوسازی لولههای اصلی میباشد .برای این
منظور ناحیهای از شهر تهران انتخاب شد و لولههای آزبست سیمان ،چدن داکتیل و پلیاتیلن با اقطار باالی  60میلیمتر مطالعه شد.
 -2روش انجام تحقیق
این تحقیق مبتنی بر محاسبه احتمال وقوع شکست بر اساس معیارهای قطر ،جنس و فشار هیدرولیکی است .این مطالعه از سه
بخش مجزا تشکیل شدهاست .نخست ،گردآوری اطالعات تجربی ،فیزیکی و هیدرولیکی شبکه شامل قطر ،جنس ،اطالعات فشار و مکان
شیرهای فشار شکن و اطالعات شکست لولهها .دوم روش تصمیمگیری چندشاخصه 1میانگین ساده وزنی به عنوان ابزار تصمیمگیری
جهت تنظیم ارتباط معیارها با احتمال وقوع شکست و سهم هر یک از آنها در احتمال وقوع شکست .سوم نرمافزار  GISبه عنوان بستر
تخمین فشار نقاط مختلف شبکه و همچنین رابط اطالعات میدانی شبکه و روش .SWA
فرایند مرحله به مرحله انجام تحقیق مطابق شکل شماره  1است.

شکل  -1فلوچارت روند تحقیق

)Multi-Attribute Decision Making (MADM
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 -3معرفی منطقه مورد مطالعه
ناحیه مورد مطالعه در یکی از مناطق شرکت آب و فاضالب شهر تهران واقع شده که دارای اختالف ارتفاع  560متر است.
خطوط لوله در مجموع بطول  503کیلومتر و شامل لولههایی از جنس پلیاتیلن ،چدنداکتیل ،آزبست سیمان ،پی وی سی و فوالد میباشد.
این شبکه ثقلی و دارای شیر فشار شکن است .طبقهبندی لولههای محدوده مذکور بر اساس جنس و قطر در جدول شماره  1انجام شده-
است .مطالعه پیش رو تنها بر روی لولههای اصلی سه جنس از تمام لولههای سامانه آبرسانی انجام گرفتهاست که  97درصد طول شبکه را
در بر میگیرند 87 .عدد شیر فشارشکن با عملکرد مبتنی بر زمان در ناحیه قرار دارد که در مدار بوده و عملکرد تقریباً منظمی دارند .به
کمک دستگاههای ثبات (الگرها) فشار ورودی و خروجی شیرهای فشارشکن هر نیم ساعت ثبت شدهاست .اطالعات شیرهای فشارشکن
دارای مقادیر ورودی و خروجی و تنظیمی بوده و دادههای سالهای  94 ،93و  95برای این مطالعه جمعآوری شد.
جدول :1اطالعات خطوط لوله شبکه بر اساس جنس و طول

جنس
چدنداکتیل
پلیاتیلن
فوالد
پیوی سی
آزبستسیمان
جنس مشخص نشده
طول کل لولهها

درصد هر جنس
75/9
17/1
1 /5
1 /2
1 /1
3 /1

طول(کیلومتر)
383/4
84/2
7 /6
6 /2
5 /5
16/3
503/5

شبکه
 -4نتایج و یافتهها
در ابتدا اطالعات شبکه برای معیارهای جنس و قطر ،گردآوری شد .در رابطه با حوادث نیز ،شکستهای گزارششده و ثبت-
شده سال  95که در آن قطر و جنس لولههای آسیب دیده مشخص بود مورد استفاده قرار گرفت .اما فشار لولهها و پیشبینی حوادث
متناسب با مقدار فشار میبایست از روش دیگری بدست میآمد.
 -1-4تخمین فشار جریان در لولهها
غالباً برای تحلیل هیدرولیکی شبکههای توزیع آب از نرمافزار  Water-GEMSاستفاده میشود؛ به این صورت که با
داشتن اطالعات فیزیکی شبکه از قبیل قطر ،طول ،زبری لولهها و  ...و میزان تقاضای هر گره ،اطالعات فشار شبکه بدست میآید .در
این مطالعه با توجه به وسعت باالی شبکه با بیش از  9000خط لوله و در دسترس نبودن اطالعاتی مانند زبری لولهها و بویژه نیاز آبی
هر گره ،انجام تحلیل هیدرولیکی جریان انجام نشد و با ارائه روش میانبر ،سطوح انرژی در منطقه با استفاده از اطالعات شیرهای
فشارشکن و اطالعات رقومی محدوده موردمطالعه در محیط  GISتهیه شد .و سپس فشار مربوط به هر لوله به کمک  GISاز مدلهای
تولیدشده استخراج شد .در ادامه نحوه تولید مدلهای انرژی به اختصار تشریح میشود.
مطابق معادله برنولی ،انرژی جریان سیال از سه بخش تشکیل شدهاست:
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در رابطه فوق ) ( + Zهد استاتیکی جریان ( ) ،هد دینامیکی جریان و  Eهد انرژی کل سیال است .با صرفنظر از
افتهای موضعی و طولی ،برای نقاط مختلف جریان داریم:
𝑛E1 = E2 = ⋯ = E
V2

حداکثر سرعت مجاز در شبکه توزیع آب برابر  2متر بر ثانیه است و ارتفاع معادل انرژی جنبشی ) (  ،در چنین جریانی
2g

حدود  0/2متر است .بنابراین صرفنظر کردن از این ترم در محاسبات ،تغییر فاحشی در معادله انرژی جریان در شبکههای توزیع آب
بوجود نمیآورد.
P

با صرفنظر از انرژی جنبشی ،انرژی استاتیکی سیال که مجموع انرژی فشاری) ( و پتانسیل) (Zاست باقی میماند .بطور
γ

خالصه در  GISطی سه مرحله ابتدا به تولید سطح انرژی استاتیکی و سطح انرژی پتانسیل پرداخته شد و سپس با استفاده از سطوح
تولیدشده ،مقادیر انرژی استاتیکی و پتانسیل هر لوله تعیین واز اختالف این دو مقدار  ،ارتفاع معادل فشار در هر لوله بدست آمد،
یعنی:
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بمنظور تهیه سطح انرژی پتانسیل برای تمام محدوده مورد مطالعه ،از نقشه توپوگرافی استفاده و رستر ارتفاعی در محیط
 GISایجاد شد .برای تهیه سطح انرژی استاتیکی از اطالعات مکانی 87شیر فشارشکن پراکنده در ناحیه در محیط  GISو دادههای
فشار ورودی و خروجی آنها استفادهشد .در ابتدا بمنظور پاالیش دادههای فشاری هر شیر و حذف اطالعات نادرست ،فشارهای بیش
از  9و کمتر از  0/5بار حذف شد .در این قسمت دادهها که در هر ساعت دو یا چهار مرتبه برداشت شدهبودند بصورت میانگین
روزانه دستهبندی شدند .برای تجمیع دادههای هر شیر بهصورت یک فشار ورودی و یک فشار خروجی ،فشار حداکثر ماهانه بدست
آمد و از این مقادیر میانگینگرفتهشد .سطح انرژی تولیدشده با این دادهها نمایانگر حداکثر فشار است.
برای تهیه رستر هد استاتیکی به هر یک از شیرهای واقع در الیه شیرهای فشارشکن در  GISدو فشار ورودی و خروجی
که در مرحله قبل از دادههای فشاری شیرها استخراج شدهبود ،اختصاص داده شد .سپس به کمک رستر ارتفاعی تولیدشده ،ارتفاع
شیرها مشخص و با اضافه شدن به ارتفاع معادل فشار شیرها ،انرژی استاتیک شیرها محاسبه شد .با داشتن  87نقطه با هد استاتیکی
مشخص ،سطح انرژی استاتیکی در محیط  GISتولیدشد .در شکل شماره  2سطح انرژی استاتیک تولیدشده مشاهده میشود .در
آخرین مرحله هد استاتیک و هد ارتفاعی از سطوح مربوطه به لولهها تخصیص داده شد و از اختالف این دو مقدار در هر لوله ،ارتفاع
معادل فشار بدست آمد.



شکل  -2مدل نهایی سطح انرژی استاتیکی برای شبکه مورد مطالعه

 -2-4محاسبه احتمال وقوع شکست بر اساس معیارها
مطالعات زیادی درمورد عوامل دخیل در فرسودگی سامانه آبرسانی انجام شدهاست .محققان این عوامل را بصورت
پارامترهای فیزیکی از قبیل سن و جنس و قطر لوله ،پارامترهای محیطی مانند آب و هوا و نوع خاک و پارامترهای بهرهبرداری مانند
فشار و نشت دستهبندی کردهاند [ ]5و [ .]7در مطالعه حاضر ،احتمال وقوع شکست بر اساس دو معیار فیزیکی و یک معیار
هیدرولیکی برآورد شده است .در جدول زیر معیارها و دستهبندی آنها مشخص شده است.
جدول  -2معیارهای مورد مطالعه و تقسیمبندی آنها

معیارها

دسته بندی معیارها

جنس

پلی اتیلن ،آزبست سیمان ،چدن داکتیل

قطر)(mm
هد فشار )(m

،600 ،500 ،450 ،400 ،350 ،300 ،250 ،200 ،160 ،150 ،110 ،100 ،90 ،80 ،63 ،60
1200 ،1000 ،900 ،800 ،700
100-90 ،90-80 ،80-70 ،70-60 ،60-50 ،50-40 ،40-30 ،30-20 ،20-10 ،10-0
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برای محاسبه احتمال وقوع شکست بر اساس معیارهای جنس ،قطر و فشار میبایست تعداد شکستهای ساالنه یک بار بر
اساس جنس لولههای دچار شکستگی ،یک بار بر اساس قطر لولهها و بار دیگر بر اساس فشار لولهها طبقهبندی شود .واضح است که
هرچه تعداد شکست در یک دسته بیشتر باشد احتمال وقوع شکست در آن دسته بیشتر است .اما پارامتر دیگری احتمال شکست را در
هر دسته تحت تأثیر قرار میدهد و آن طول خط لوله مربوط به هر دسته است .بعبارت دیگر احتمال وقوع شکست در هر دسته تنها
تحت تأثیر تعداد شکست در آن دسته نیست بلکه طول خط لوله مربوط به آن دسته نیز تعیینکننده است .به ازای تعداد شکست معین
هرچه طول لوله بیشتر باشد ،احتمال وقوع شکست کمتر است .بر این اساس برای هر یک از دستهها در دستهبندی جدول شماره 2
نسبت تعداد شکست بر طول خط لوله محاسبه شد .احتمال وقوع شکست بر اساس هر معیار برای هر دسته عبارتست از:
𝑏𝑢𝑟𝑠𝑡⁄
𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ

𝑡𝑠𝑟𝑢𝑏∑ = 𝑦𝑡𝑖𝑙𝑖𝑏𝑎𝑏𝑜𝑟𝑝

)(3

⁄𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ

در رابطه باال  burstتعداد شکست در سال  length ،95طول خط لوله و برحسب  100کیلومتر است .برای پروژه مورد
مطالعه ،حداکثر احتمال وقوع شکست بر اساس معیارهای جنس و قطر به ترتیب مربوط به آزبست سیمان و قطر  63میلیمتر است.
برای تخمین تعداد حادثه مربوط به هر دسته فشاری از نتایج مطالعه تاجآبادی و همکاران که از مطالعه موردی بر روی همین ناحیه
بدست آمد استفاده شد [ .]8آنها رابطه تواتر شکست بر اساس فشار لوله را برای جنسهای پلی اتیلن ،آزبست سیمان ،چدن داکتیل به
شرح جدول  3ارائه دادند:
جدول  -3رابطه تواتر شکستگی-فشار برای جنسهای مختلف لوله در ناحیه مورد مطالعه[]8
جنس

رابطه تواتر شکستگی -فشار

پلی اتیلن

𝐵𝐹1 = 23/8 + 28/85 × 10−5 (𝑃𝑚𝑎𝑥 )3

چدن داکتیل

𝐵𝐹 = 1/276 + 2/535 × 10−5 (𝑃𝑚𝑎𝑥 )3

آزبست سیمان

𝐵𝐹 = 17/87 + 43/62 × 10−5 (𝑃𝑚𝑎𝑥 )3

که در آن BF ،تواتر شکست برحسب تعداد شکست در سال در  100کیلومتر طول لوله و 𝑥𝑎𝑚𝑃 ارتفاع معادل فشار بیشینه
برحسب متر است [ .]8باتوجه به روابط جدول  ،3برای محاسبه احتمال وقوع شکست بر اساس فشار ،کافسیت تواتر شکست مربوط
به هربازه فشاری باتوجه به جنس لولهها محاسبه و بر مجموع تواتر شکستها (رابطه  )3تقسیم شود .حداکثر احتمال وقوع شکست بر
اساس فشار ،مربوط به لوله آزبست سیمان و در فشار باالی  90متر بدست آمد .با توجه به توضیحات ارائه شده برای هر لوله در
محدوده مورد مطالعه باتوجه به جنس ،قطر و فشاری که داراست سه مقدار متفاوت احتمال وقوع شکست محاسبه شد و بر این اساس
سه الیه مختلف احتمال وقوع شکست بر اساس جنس ،قطر و فشار برای محدوده مورد مطالعه در  GISایجادشد.

)Burst Frequency (BF
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 -3-4توزین الیههای احتمال وقوع شکست بر اساس معیارها و استفاده از روش  SWAبرای تجمیع آنها
اساساً برای برهمنهی الیههای مربوط به هر معیار در محیط  GISنیاز به روش تصمیمگیری است که ضعف عملکرد گزینه (لوله)
در قبال یک معیار را با عملکرد قوی گزینه در قبال سایر معیارها جبران کند و نتیجه را تعدیل بخشد .به همین دلیل در مطالعه حاضر
مدلهای تصمیمگیری جبرانی بیش از سایر مدلها مورد توجه قرار گرفتند [ .]9از میان این مدلها غالباً مدلهای تجمیعی در محیط GIS

کاربرد بیشتری دارند .به همین دلیل از روش میانگین ساده وزنی به دلیل کاربرد وسیع ،سادگی و عملکرد قابل فهم برای تصمیمگیرندگان
استفاده شد .با بحث و تبادل نظر فراوان با کارشناسان این حوزه سرانجام وزن نسبی معیارها به قرار جدول  4انتخاب شدند.
جدول -4وزن نسبی معیارهای تصمیمگیری

معیار
وزن نسبی

فشار

قطر

0/45

0/25

جنس
0/30

مفهوم این وزنهای نسبی ،اهمیت نسبی هر یک از معیارها در قبال موضوع تصمیمگیری است .در این مسئله اهمیت فشار در
احتمال وقوع شکست بیش از سایر معیارهاست .مطالعات نشان میدهد با افزایش فشار وکاهش قطر ،احتمال وقوع شکست افزایش مییابد
[ .]10مشاهدات در این مطالعه نشان میدهد در میان سه جنس احتمال وقوع شکست در جنس آزبست سیمان بیش از پلیاتیلن و در پلی
اتیلن بیش از چدن داکتیل است .کارشناسان معتقدند آزبست سیمان جنس مناسبی برای سامانه آبرسانی نبوده و به همین دلیل مدتهاست از
آن استفاده نمیشود و لولههای قدیمی از این جنس نیز در حال تعویض با جنسهای بهتر هستند .اما دلیل بیشتر بودن حوادث جنس پلی-
اتیلن نسبت به چدن داکتیل میتواند به تأثیرپذیری باالی پلیاتیلن از شرایط انبارداری و کارگذاری لوله مربوط باشد.
پس از اعمال وزنهای نسبی معیارها در الیههای مربوط به هر معیار در  GISبا تجمیع مقادیر حاصل ،احتمال وقوع شکست برای
هر لوله مطابق شکل شماره  3به دست آمد .نقشه بدست آمده از احتمال وقوع شکست لولهها ،میتواند بعنوان راهنمای تعیین اولویت
نوسازی لولهها بکار گرفته شود .مطابق نقشه بدست آمده ،احتمال وقوع شکست ،مقادیری بین  0/013تا  0/309را شامل میشوند .برای
مشخص کردن بهتر اولویت لولهها برای نوسازی ،بازه مذکور به پنج بازه کوچکتر تقسیم شد .لولههایی که در آخرین بازه با بیشترین
احتمال شکست قرار دارند ،با رنگ قرمز نشان داده شدهاند که باالترین اولویت را جهت نوسازی دارند .اغلب این لولهها از جنس آزبست
سیمان و پلیاتیلن با قطر های  80 ،63و  110میلیمتر هستند.
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شکل  -3نقشه اولویت نوسازی بر اساس احتمال وقوع شکست

 -5جمع بندی و نتیجهگیری
این مقاله به دنبال ارائه رویکردی منطقی جهت دستیابی به اولویت نوسازی لولههای شبکه توزیع آب بر اساس احتمال وقوع
شکست است .ابتدا احتمال وقوع شکست بر اساس معیارهای قطر و جنس بررسی شد .بدین منظور حوادث به وقوع پیوسته در سال
 95به تفکیک جنس و قطر دستهبندی شد و طول خط لوله مربوط به هر دسته ،به عنوان عامل کاهنده احتمال شکست محاسبه شد .در
این مرحله احتمال نسبت شکست به طول یا نرخ شکست برای هر دسته در هر معیار محاسبه شد .درمورد معیار جنس ،آزبست سیمان
و برای معیار قطر ،قطر  63میلیمتر بیشترین احتمال شکست را داراست .در این مقاله برای تخمین فشار شبکه از اطالعات مکانی و
دادههای فشار ورودی و خروجی  87شیر فشارشکن ناحیه استفاده شد و با تهیه مدل سطح انرژی استاتیکی و سطح انرژی ارتفاعی در
محیط  GISو تخصیص مقادیر آن به لولههای شبکه ،مقدار فشار لولهها بدست آمد که روش جدیدی برای تخمین مقادیر فشار در



 سپس وزن نسبی. احتمال وقوع شکست بر اساس فشار در جنس آزبست سیمان بیش از سایر مقادیر بود.شبکه آبرسانی میباشد
 روش مورد. به تلفیق نتایج معیارها پرداختهشدGIS معیارها تعیین شد و با استفاده از روش تصمیمگیری میانگین ساده وزنی در محیط
.استفاده برای تحلیل و نتایج مطالعه حاضر میتواند به تصمیمگیرندگان و مدیران جهت تعیین اولویت نوسازی کمک کند
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