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چكيده : 

 كيلومتر لوله با جنس ها و 4000 منطقه آب و فاضالب در حدود 5شبكه توزيع آب شهر اصفهان در قالب 

قطرهاي مختلف را شامل مي شود كه هر ساله با حوادثي روبرو است.  بنابراين نياز است كه همواره آمار و اطالعات 

دريافتي مربوط به حوادث مورد بررسي و موشكافي دقيق قرار گيرد تا اينكه بتوان با استفاده از نتايج بدست آمده 

بنابراين اطالعات حوادث و اتفاقات شبكه آب عوامل حوادث را طبقه بندي و براي هريك راه حلهايي ارائه نمود.  

منطقه پنج آبفا شهر اصفهان از اداره آب و فاضالب اصفهان دريافت گرديد. تعداد كل حوادث شبكه آب شهر 

 مورد بوده است كه ضروري است 46000 به مدت حدود يك سال حدود 1389 الي مهر 1388اصفهان از آبان 

 زمان و محل و نوع فراواني درصدتمهيدات ويژه اي براي كاهش آن در نظر گرفته شود. بنابراين در اين مطالعه 

بصورت نمودار ارائه و مهمترين پارامترهاي حوادث شبكه   لوله  و جنسقطر  تفكيك بهحوادث در مناطق مختلف 

 تعيين گرديد.

 
كلمات كليدي:  

 حوادث  شبكه توزيع- اصفهان -

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 مقدمه -1

 
       حوادث و اتفاقات بر روي شبكه هاي توزيع آب شهري يكي از موارد شايع و مستمر مي باشد كه به همين دليل 

بخش هايي از شركت هاي آبفا به طور شبانه روزي مسئوليت شناسايي و تعمير حوادث و اتفاقات كه مي تواند بر روي 
اجزا و قسمت هاي مختلف شبكه رخ دهد، منجر به نشت آب به صورت هاي مرئي و نامرئي مي گردد كه پس از 

آگاهي از آنها، بسته به امكانات موجود در طول يك دوره زماني توسط واحد حوادث رفع عيب مي گردد. آب هدر 
رفته در اين فرآيند داراي ارزش اقتصادي بااليي بوده و به جاي مصرف شدن، تلف شده و شركت هاي آبفا را با 

) 1ضرر و زيان مواجه و هزينه هاي اضافي جهت تأمين منابع جديد را نيز به آنها تحميل مي نمايد. طبق گزارش مرجع (
% از كل درآمدهاي 20ساالنه حدود يك ميليون حادثه در شبكه هاي توزيع آب كشور به وقوع پيوسته و بيش از 

شركت هاي آب و فاضالب صرف ترميم اين حوادث مي گردد. عالوه بر ضررهاي اقتصادي، مقدار آبي كه در نتيجه 
حوادث تلف مي گردد بسيار با ارزش بوده و با توجه به شرايط آب و هوايي خشك ايران و بحران آب، جايگزيني 

آن مستلزم هزينه هنگفت و بعضاً غيرممكن مي باشد. به همين دليل برخورد صحيح با مسأله حوادث در شبكه و كسب 
حداكثر اطالعات ممكن در شبكه و كسب حداكثر اطالعات ممكن كه در يك حادثه آشكار و قابل دسترسي 

مي گردند و تجزيه تحليل و تفسير صحيح اين آمار و اطالعات مي تواند يك شركت آبفا را در شناخت صحيح نقاط 
  .[2]ضعف فني و تشكيالتي خود كمك نموده و از اتالف منابع بيشتر مالي جلوگيري نمايد

 

 - علل وقوع حوادث2
علل مختلفي به تنهايي و به صورت تركيبي مي توانند باعث ايجاد حادثه و نشت در خطوط لوله و اجزاي شبكه آب 

  : [2]گردند. عوامل مهم ايجاد حادثه را مي توان به صورت زير ذكر نمود

اعمال بارهاي اضافي: بارهاي اضافي به دليل بسترسازي نامناسب و يا پر نمودن ترانشه به صورت غيراصولي،  -

باعث بروز حادثه مي شوند. همچنين اين بارها ممكن است بر اثر ترافيك، رانش زمين و يا اجراي پي سازه ها در 

اطراف يا روي مسير خطوط لوله ايجاد شود. در اين حالت به دليل اعمال بارهايي كه لوله براي آن طراحي 

 نشده است به فاصله كوتاهي شكست رخ مي دهد.

عدم نصب صحيح اتصاالت در شبكه: عدم نصب صحيح اتصاالت، نامناسب و يا نامرغوب بودن قطعات بكار  -

 رفته، عدم اجراي تكيه گاه مناسب و ... از عوامل شايع بروز حوادث مي باشند.

فشار زياد: معموالً به دليل عدم زون بندي شبكه، پمپاژ مستقيم آب به داخل شبكه، عدم اعمال مديريت فشار و  -

عدم وجود زون بندي فشار باعث بروز فشارهاي غيرمجاز مي گردد كه خود منجر به افزايش و تعدد حوادث 



 

 مي شود.

ضربه قوچ: در برخي مواقع به دليل پمپاژ مستقيم آب به داخل شبكه توزيع، ضربه قوئچ يكي از داليل بروز  -

حادثه و شكست لوله ها و متعلقات آنها به حساب مي آيد. در نقاطي كه لوله به صورت قابل مالحظه اي در 

 اثر خوردگي ضعيف شده باشد اثر ضربه قوچ تشديد مي گردد. 

خوردگي: يكي از علل شايع ايجاد حوادث، خوردگي مي باشد كه مي تواند به دليل خصوصيات فيزيكي و  -

شيميايي نامناسب آب (از درون) و خاك پيرامون لوله از خارج ايجاد شود. اين پديده يكي از عوامل مؤثر 

 اغلب حوادثي است كه به دليل ايجاد سوراخ در لوله هاي فلزي رخ مي دهد. 

عدم رعايت اصول فني در اجرا: به دليل عدم توجه به اصول فني اجرا مانند عدم رعايت عمق لوله گذاري،  -

آزمايش فشار پس از پس از لوله گذاري، نظارت دقيق بر اجرا، كنترل كيفي اجناس قبل از اجرا، صالحيت 

 فني الزم پيمانكار، عدم تطابق اجراي كار طبق نقشه و ... وقوع حوادث تشديد مي گردد. 

تعرض عوامل خارجي: به وسيله ساخت و سازهاي ساختماني يا اجرا، تعويض يا تعمير خطوط فاضالب،  -

گاز، مخابرات، برق و غيره ممكن است ضرباتي به شبكه و خطوط لوله وارد آيد كه منجر به شكستگي 

 گردد.

گرفتگي متعلقات و اتصاالت لوله ها: بر اثر ايجاد رسوبات يا ورود اشياي خارجي، در لوله ها و متعلقات  -

 گرفتگي رخ مي دهد و شرايطي را فراهم مي كند تا در نقاط ضعيف شكستگي رخ دهد. 

تأثير درجه حرارت: افزايش يا كاهش درجه حرارت مي تواند يكي از عوامل مؤثر در بروز حوادث و  -

شكستگي ها باشد. در درجه حرارت هاي باال مقاومت مكانيكي لوله ها، خصوصاً لوله هاي با ساختار 

سينتتيك (مصنوعي) يا مشتقات پالستيكي، به شدت كاهش پيدا مي كند. كاهش درجه حرارت نيز در 

صورت عدم رعايت عمق مناسب و يا عدم وجود پوشش الزم روي لوله ، باعث يخ زدگي آب در داخل 

 لوله و ايجاد تنش مي گردد كه تمام عوامل مذكور در ايجاد شكستگي و بروز حادثه نقش مؤثر دارند. 

 

- ريشه يابي علل وقوع حوادث 3
       يك شركت آبفا بايد تالش نمايد تا علت ايجاد هر حادثه را مشخص و با تالش در جهت رفع يا مقابله با آن 

علل، نسبت به كم كردن حوادث و نشت اقدام نمايد. طرح يك سري سؤال و پاسخ صحيح به آنها مي تواند 
به طور مثال:   .[2]جوابگوي مشكالت عمده اي در سيستم باشد



 

آيا دوره هاي زماني مشخص وجود دارد كه يخ زدگي ايجاد مي شود و يا خاك حالت متورم به خود  -

 مي گيرد؟ 

آيا لوله هاي گاز مجاور شبكه آب به طور كاتديك محافظت شده اند و همچنين آيا تجهيزات الكتريكي  -

 زميني از كنار يا نزديك شبكه عبور مي نمايند؟

 آيا در محل وقوع نشت ها قدمت شبكه زياد است؟ -

 آيا در منطقه وقوع حوادث فشار شبكه زياد مي باشد؟ -

شكل محل حادثه ديده به چه صورت و در كدام قسمت لوله است؟ (سوراخ هاي كوچك عموماً ناشي از  -

خوردگي مي باشند، شكستگي هاي بزرگ معموالً حاكي از بار اضافي، عدم رعايت اصول فني در اجراي 

لوله گذاري و بستر ضعيف است، نشت از اتصاالت معموالً به علت تنش كششي ناكافي در لوله ها مي 

 باشد). 
 

-تهيه هاي نقشه هاي حوادث 4
    پس از تكميل فرمهاي سه گانه حوادث ضروري است اطالعات جمع آوري شده بر روي نقشه هاي شبكه 

 نشان داده شود. اطالعاتي كه مي توان بر روي نقشه ها منعكس نمود شامل تنوع و 1 /2000توزيع با مقياس 
  : .[2]فراواني وقوع حوادث مي باشد.  تنوع حوادث شامل موارد زير است

 ميلي متر (براي 80 ميلي متر به باال (در شهرهاي بزرگ) و 100حادثه روي خطوط لوله اصلي با قطر  -
  شهرهاي كوچك)

  حادثه روي خطوط لوله فرعي  -
 حادثه روي انشعابات كه شامل موارد يزر است: -
 حادثه روي كمربند انشعاب -
 حادثه روي شير شبكه منصوبه بر روي كمربند انشعاب -
 حادثه روي لوله انشعاب از كمربند تا شير انشعاب -
  حادثه روي شير انشعاب مشترك -
 حادثه روي لوله انشعاب از شير انشعاب تا كنتور مشترك -
 حادثه در داخل حوضچه كنتور مشترك  -
 حادثه روي هر يك از شيرآالت شبكه  -



 

جهت انعكاس تنوع اطالعات مذكور پس از ثبت اطالعات حوادث، همانگونه كه در راهنماي 
 يا GISواحد تكميل فرم گزارش عمليات رفع حادثه اشاره گرديد، الزمست اطالعات مذكور به 

نقشه كشي ارسال و با استفاده از آنها نقشه موجود شبكه بهنگام گردد.   
 

 - پردازش اطالعات حوادث4
پس از ورود اطالعات مربوط به حوادث شبكه در طول يك دوره زماني به كامپيوتر، از طريق برنامه 

هاي صفحه گستر  موجود در بازار و همچنين از طريق برنامه نويسيهاي جانبي مي توان اطالعات 
موجود را به طرق مختلف مرتب نموده و بر حسب نياز، گزارش گيري كرد. بديهي است بررسي و 
تحليل و تعمق بر روي نتايج و گزارشهاي حاصله، راهكار مناسبي جهت شناخت نقاط ضعف شبكه 

و راهبردهاي الزم جهت بهسازي آن خواهد بود. از مهمترين نتيجه گيريها از فرمهاي سه گانه 
   :.[2]حوادث مي توان به موراد زير اشاره نمود

 فاصله زماني اطالع تا ابالغ  -
 فاصله زماني ابالغ تا رسيدن به محل  -
 فاصله زماني رسيدن به محل تا قطع جريان آب -
 فاصله زماني شروع تا رفع حادثه  -
 فاصله زماني خاتمه حادثه تا باز شدن شيرها -
 فاصله زماني اطالع تا قطع جريان آب (حداقل زمان نشت) -
 درصد حوادثي كه شيرآالت مانور شده خراب بوده اند. -
تعداد و درصد حوادث  بر حسب نوع پوشش عمل حادثه ،جنس خاك ، جنس طبيعي زمين ، نوع  -

معبر ، برخورد آب زير زميني، عمق نصب لوله، مشكل محل نشت، نوع تجهيزات و ماشين آالت 
 بكار رفته.

 ميزان تخريب سطح پوشش زمين -
 تعداد حوادث بر روي لوله ها به تفكيك  جنس و قطر و ماه -
 تعداد حوادث ماهانه به تفكيك محل حادثه -
 تعداد حوادث به تفكيك موقعيت و نوع حادثه و جنس لوله، اتصاالت و شيرآالت -
 تعداد حوادث ماهانه به تفكيك موقعيت و نوع حادثه -
 تعداد حوادث روي لوله ها به تفكيك علت حادثه -
 تعداد حوادث به تفكيك عامل خارجي -



 

 بررسي ارتباط تعداد حادثه رخ داده با فصل ، ماه و ساعت وقوع حوادث  -
 

 اتفاقات شبكه آب در منطقه پنج آبفاي اصفهان  ازGIS  ـ گزارش5

باتوجه به اطالعات دريافتي از حوادث و اتفاقات شبكه آب كل شهر اصفهان كه در مناطق پنجگانه در 

اداره آب و فاضالب اصفهان تهيه شده و در اختيار اين مشاور قرار گرفته است گزارش مختصري از آن در 

 الي 1388 تهيه گرديده است . در اين گزارش تعداد كل حوادث شبكه آب شهر اصفهان از آبان GISسامانه 

 مورد بوده است كه ضروري است تمهيدات ويژه اي براي كاهش آن 46000 به مدت يك سال حدود 1389مهر 

 :]3[در نظر گرفته شود

بنابراين در ادامه همين گزارش مهمترين پارامترهاي حوادث شبكه در منطقه پنج آبفاي اصفهان به عنوان 

پايلوت انتخابي ارائه و نمودارهاي آن بررسي گرديد. 
 

 

 .]3 [1389 الي مهر ماه 1388 آبفا شهر اصفهان از آبان ماه 5حوادث شبكه آب در منطقه  -1 جدول

 درجه حادثه
تعداد كل 

 حادثه
 ماه

 حادثه معمولي حادثه حاد لي حاديحادثه خ

 88آبان  880 382 431 70

 88 آذر 803 372 344 87

 88دي  850 415 384 51

 88بهمن  691 310 324 53

 88اسفند  613 300 264 49

 89ن يفرورد 532 231 251 51

 89 بهشتيارد 744 328 353 63

 89 خرداد  736 319 367 49

 89ر يت 755 337 361 57

 89مرداد  874 413 409 52

 89ور يشهر 780 345 388 46

 89 مهر 842 387 423 32

 جمع كل 9100.0 4139.0 4299.0 660.0

 درصد فراواني 100.0 45.5 47.3 7.3



 

 

 .]3 [ آبفا شهر اصفهان 5- درصد فراواني حوادث شبكه آب در منطقه 1نمودار شماره 

 

  .]3 [1389 الي مهر ماه 1388 آبفا شهر اصفهان از آبان ماه 5زمان وقوع حادثه در  شبكه آب در منطقه  -2 جدول

 زمان وقوع حادثه
 ماه

 صبح6شب الي 24 ظهر12صبح الي 6 عصر18ظهر الي 12 شب24عصر الي 18

 88آبان  26 452 294 105

 88آذر  25 386 305 82

 88دي  19 459 293 74

 88بهمن  13 363 244 71

 88اسفند  26 326 196 65

 89فروردين  23 267 177 65

 89ارديبهشت  29 358 226 131

 89خرداد  33 361 214 127

 89تير  46 406 175 128

 89مرداد  48 441 265 120

 89شهريور  29 411 239 100

 89مهر  43 452 240 107

 جمع كل 360.0 4682.0 2868.0 1175.0

 درصد فراواني 4.0 51.5 31.6 12.9



 

 

 آبفا شهر اصفهان 5- درصد فراواني زمان وقوع حادثه در  شبكه آب در منطقه 2نمودار شماره 

 
 

 .]3 [ 1389 الي مهر ماه 1388 آبفا شهر اصفهان از آبان ماه 5نوع حادثه در  شبكه آب در منطقه  -3 جدول

 نوع حادثه
 ماه

 افت فشار لولهدگييترك خرابي شكستگي قطع آب گرفتگي نشتي

 88آبان  278 16 16 115 11 2 101

 88آذر  281 17 10 99 24 1 164

 88دي  331 28 6 95 22 7 146

 88بهمن  259 25 3 63 14 1 154

 88اسفند  242 14 5 46 18   139

 89فروردين  229 25 8 46 8 2 124

 89ارديبهشت  143 67 8 74 13 4 226

 89 خرداد  22 71 38 48 25 9 239

 89تير  27 89 13 44 30 10 250

 89مرداد  26 97 18 94 32 7 331

 89شهريور  7 89 21 69 24 3 292

 89مهر  9 102 8 63 15 4 378

 جمع كل 1854.0 640.0 154.0 856.0 236.0 50.0 2544.0

 درصد فراواني 29.3 10.1 2.4 13.5 3.7 0.8 40.2



 

 

 آبفا شهر اصفهان 5- درصد فراواني  نوع حادثه در  شبكه آب در منطقه 3نمودار شماره 

 

 .]3 [1389 الي مهر ماه 1388 آبفا شهر اصفهان از آبان ماه 5موقعيت حادثه در شبكه آب در منطقه  -4 جدول

 حادثهت عيموق
 ماه

 انشعاب  شبكه فرعي  شبكه اصلي

 88آبان  512 3 310

 88آذر  435 5 329

 88دي  449 6 363

 88بهمن  376 3 292

 88اسفند  315 6 268

 89فروردين  268 8 246

 89ارديبهشت  409 19 204

 89 خرداد  436 5 86

 89تير  447 7 102

 89مرداد  546 15 124

 89شهريور  478 7 101

 89مهر  577 5 99

 جمع كل 5248.0 89.0 2524.0

 درصد فراواني 66.8 1.1 32.1

 



 

 

 آبفا شهر اصفهان 5- درصد فراواني موقعيت حادثه در  شبكه آب در منطقه 4نمودار شماره 

 

 1389 الي مهر ماه 1388 آبفا شهر اصفهان از آبان ماه 5جنس لوله در  شبكه آب در منطقه  -5  شمارهجدول 

 جنس لوله
 ماه

 برنجي  لنيپلي ات چدن زهيگالوان آزبست

 88آبان  204 343 278    

 88آذر  178 312 279    

 88دي  209 292 313    

 88بهمن  150 258 259    

 88اسفند  129 226 234    

 89فروردين  100 194 227 1  

 89ارديبهشت  149 346 138    

 89 خرداد  187 294 45   1

 89تير  175 339 41   1

 89مرداد  195 424 66    

 89شهريور  182 356 46   1

 89مهر  213 404 64    

 جمع كل 2071.0 3788.0 1990.0 1.0 3.0

 درصد فراواني 26.4 48.2 25.3 0.0 0.0

 



 

 

 آبفا شهر اصفهان 5- درصد فراواني جنس لوله در شبكه آب در منطقه 5نمودار شماره 

 

 .]3 [1389 الي مهر ماه 1388 آبفا اصفهان از آبان ماه 5- حوادث رخداده به تفكيك قطر لوله در شبكه آب در منطقه 6جدول 
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1 
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1/2 
 نچيا

 88آبان  363 29 9 97 11       2 292 1 13 3    

 88آذر  309 19 12 87 8 4 1     307   16   4 1

 88دي  312 23 5 89 20 4 114   2 230 1 16 1 1  

 88بهمن  261 12 13 74 16 3 269     6   15 1    

 88اسفند  246 12 2 53 2 6 239 1   3 22 2     1

 89فروردين  192 7 12 51 5 5 232   1 2   13 1    

 89ارديبهشت  311 10 12 69 9 8 171 2 8 13   21     1

 89 خرداد  336 19 17 57 7 5 55   2 10   12 4 2  

 89تير  304 24 19 87 12 6 79   1 7   11 3 5  

 89مرداد  376 27 19 109 15 4 85   9 14 3 16 8    

 89شهريور  328 20 19 103 8 3 70   1 14 1 13 6    

 89مهر  426 36 6 95 14 4 61   3 11   19 5 1  
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 88آذر  47.9 3.0 1.8 12.4 1.6 0.7 5

 
 



 

 

  آبفا شهراصفهان5- درصد فراواني حوادث رخ داده شده به تفكيك  قطر لوله  در  شبكه آب در منطقه 6نمودار 

 

 

 : نتايج 

 درصد بيشترين حوادث را داشته اند و حوادث خيلي حاد در 45درجه اثر حوادث حاد و معمولي با نزديك - 1

 منطقه كمتر مشاهده شده است .

 درصد حوادث بيشترين حادثه و بعد از آن 5/51 ظهر با 12 صبح تا 6- در مورد زمان وقوع حادثه از ساعت 2

 درصد حوادث را دارند.31 عصر18 ظهر الي 12ساعت 

 درصد قرار دارد.3/29درصد حوادث بيشترين نوع حادثه و بعد از آن افت فشار با 40- نشتي ها با بيش از 3

  درصد اتفاق افتاده اند.8/66- موقعيت حادثه ها بيشتر بروي انشعابات با 4

  درصد در اختيار لوله هاي پلي اتيلن مي باشد.2/48-  بيشترين جنس لوله هاي آسيب ديده با ميزان  5

درصد بيشترين قطر لوله هاي آسيب ديده را دارند.9/47 اينچي با 2/1- لوله هاي 6  



 

 - پيشنهادات و راه حلها7-6

پيشنهاد نصب فلومتر در ورودي و خروجي هاي مخازن سه گانه و انشعابات بر روي رينگ  •

 آبرساني شهر اصفهان ( در حال اقدام).

پيشنهاد احداث حوضچه هاي دبي و فشار سنجي در محل هاي تعيين شده از طرف مشاور و  با  •

 ( در حال اجرا است).هماهنگي با كارفرماي محترم پيشنهاد مي گردد 

پيشنهاد نصب و راه اندازي يكصد عدد ديتاالگرهاي جريان در ورودي منازل مشتركين در  •

 كليه مناطق آبفا ( در حال اجرا است).

 شبكه ي تقاضاي زماني وشناخت الگويمطالعات بررسبه منظور تحقق اهداف طرح،  •

كاهش آب بدون و   مصرف آبنهي بهتيري به عنوان يك راهبرد در جهت مدنيومشترك

  . قرار گرفته استشركت آب و فاضالب اصفهان فراروي مسئولين درآمد

 

 

مراجع:  

، مجله آب و محيط زيست، " آسيب شناسي شبكه هاي توزيع آب شهري ")، 1378بيگي، ف.، ( -1

. 25- 17صفحات 

دستورالعمل شناخت و نحوه مطالعه عوامل موثر در آب بحساب نيامده و ")، 1386-الف (308نشريه  -2

 . انتشارات وزارت نيرو."راهكارهاي كاهش آن 

بهره برداري شركت آب و فاضالب شهر اصفهان.    -3
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