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 خالصه

، بستری برای ذخیره، GISها در مهندسی آب وفاضالب است. ( یکی از پرکاربردترین دانشGISامروزه، فناوری سیستم اطالعات جغرافیایی ) 

بوط به خطوط یابی به اطالعات مرنگهداری، مدیریت و تجزیه وتحلیل اطالعات جغرافیایی است. همچنین یک پایگاه داده مکانی برای شناسایی ودست

دهی بهتر در این حوزه و بروز نمودن اطالعات موجود ونیز در ها وخدماتهای پمپاژ، شبکهها، ایستگاهانتقال آب، کلکتورهای فاضالب، تصفیه خانه

های ایجاد سیستم-ت بر تخصیص منابع انسانیمدیری-برنامه های کاربردی طراحی، اجرا و بهره برداری از این تأسیسات است. مباحث حقوقی و کاداستر

سازی مسیرهای قرائت پشتیبانی مشترکین درنصب انشعاب، تغییرات کاربری، تعیین تعداد واحدها، تفکیک امالک، تغییر نام وبهینه-مدیریت اطالعات

نظیم تجزیه وتحلیل شبکه برای ت-پمپ، تجهیزات و... ها و... برای تأمین لوله،بازاریابی، خرید، مکان یابی شرکت-سازی زمان قرائتکنتور وکوتاه

مدیریت تجهیزات وتأسیسات، تعمیر -العمل سریعریزی برای عکسآمادگی در برابر حوادث وبرنامه-آب ورودی وجلوگیری از قطعی آب

 در این حوزه است. GISها برخی از کاربردهای نوین ونگهداری خطوط انتقال و شبکه

 

دهی ، توسعه ومدیریت و خدماتGISسیستم اطالعات جغرافیایی، مهندسی آب وفاضالب، کاربردهای نوین کلمات کلیدی: 

 بهتر، طراحی و اجرا و بهره برداری

 

 

  مقدمه .1

 
های عظیم فترهای جدید و وسیع از علوم بنیان نهاده شده است. در این پیشهای اقتصاد جهانی بر پایه پیشرفتامروز عصر ترقی و پیشرفت است. چرخ

های اند. در سایه این تکنولوژی نوین است که کارهای عظیم و پروژهبشری که در طی سالیان متمادی به وجود آمده است قطعاً عوامل زیادی دخیل بوده

و شاید با زدن یک دگمه  های ترقی را با کلیدهایی دیجیتالی بگشاید! آری به همین سادگیرود تا درگیرد و جهان امروز میبزرگ جهانی شکل می

اندیشد چگونه علت پیشرفت امروز بشر استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود است. بشر می شود.کوچک، جهانی بس عظیم پیش روی آدمی روشن می

ر وش نوین عالوه بر راحتی بشر، دبه آخرین و جدیدترین اطالعات دست یابد که هم راحت تر بوده و هم از لحاظ وقت نیز مقرون به صرفه باشد. این ر

ها ناظر بر تمامی جوانب کار است؛ و قطعاً آسیب زیست محیطی کمتری نیز بر این ریزیحفظ منابع و امکانات نیز بسیار مفید است، چون مدیریت و برنامه

 شود. کره خاکی وارد می

های آتی را بر اساس اطالعات گذشته و حال از منابع دست یافته و برنامهریزان الیق کسانی هستند که بر علم استفاده بهینه مدیران و برنامه 

ریزی، توسعه، های مختلف برنامهدر این زمینه ابزاری مهم و بسیار کاربردی است که در عرصه (GIS) کنند. سیستم اطالعات جغرافیاییریزی میطرح

 .[1] و کاربردهای وسیعی را به جوامع علمی معرفی کرده استمدیریت منابع و مطالعات علمی و پژوهشی جهان راه یافته است 

ست که این ه امشکل عمداست. تصمیم های اخصـشاج تخرـسی و ایرـتصمیم گرت یش قدافز، اطالعاتیهای اسیستمده از ستفاانهایی ف هد 

کثر در است. ه انشده یددنها ارض در آت مکانی عوـوقعیمده و وـیفی بـتوصهای دادهبه تحلیل در ( فقط قاExcelو  Access)مثل طالعاتی های اسیستم

ز نیاع ین موضودارد. اهمیت اضه نیز رعای گیرار موقعیت قر، ضهرتوصیفی عاهای دادهر ـبوه الـه عـت کـسای ابگونه ارض مهندسی ماهیت عوی هارکا

 [2]دارد.فیایی اجغرت طالعااسیستم ان تحت عنوتری پیشرفته ار بزابه 

                                                 
 کارشناس ناظر اجرائیات آب9
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سیستمی کامپیوتر مبنا است که برای ذخیره و به کارگیری اطالعات جغرافیایی از آن استفاده می شود. این تکنولوژی در طی دو دهه این سیستم،  

ه است. دگذشته سریعاً توسعه یافته است؛ به طوری که در حال حاضر به عنوان یک ابزار ضروری برای استفاده مؤثر از اطالعات جغرافیایی پذیرفته ش

های مختلف وابسته به علوم زمینی و جغرافیایی به این سیستم دسترسی داشته و از آن به منظور بهبود ه بسیاری از دانشجویان و پژوهشگران رشتهامروز

، برای مدیران و به منظور استفاده بهینه از آن جی ای اس برند به گونه ای که داشتن درک بهتری ازهایشان بهره میبخشیدن به آنالیزها و تجزیه و تحلیل

  [3]تصمیم گیران و کاربران این سیستم ضروری است.

ای، زمین شناسی و معادن، کشاورزی، منابع طبیعی، حوزه آب و فاضالب و ریزی شهری و منطقههای مختلفی از جمله برنامهاین دانش، در زمینه 

تسریع در  تواند باعثبخشد. همچنین به کارگیری جی ای اس عالوه بر سود آوری میغیره کاربرد داشته و قادر است امر مدیریت و برنامه ریزی را بهبود 

ها در تشخیص موارد بحرانی و غیره گردد. از طرفی کاربران جی ای اس در تمام سطوح وجود دارند، به طوری که مدیران، ریزروند انجام کارهای برنامه

 [4]عادی قادرند از مزایای این سیستم سود ببرند. طراحان، برنامه ریزان، کارشناسان و حتی شهروندان

  
 

 یخچهارت .2

 
ی هابه صورت پیوسته مورد استفاده قرار گرفته است. در دههبه این طرف  9161اولین نمونه از یک جی ای اس ملّی، جی ای اس کانادا است که از اواخر

ورد در م« سیستم اطالعات جغرافیایی»ای اس به وجود آمد، به طوری که عبارت ای در فناوری جی های قابل مالحظهمیالدی پیشرفت 9181و 9191

ای و کاربرد فراگیرتر آن، بویژه برای تحلیل تأثیرات و خط های آماری و نقشهها و ادغام فنون و شیوهمجموعه ابزارهایی برای تحلیل و نمایش نقشه

 های دولتی به کارگرفته شد.مشی

رسد، این فناوری در اغلب کشورهای سال می 01فناوری جی ای اس درکشورهای غربی ازجمله کانادا و آمریکا به بیش ازکه سابقه در حالی

برداری شهقجهان سوم بسیار جوان است. در ایران، اولین مرکزی که به طور رسمی استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی را در کشور آغاز کرد سازمان ن

م های اجرایی پروژه ایجاد سیستدار طرح بکارگیری این سیستم شد. فعالیتبراساس مصوبه مجلس شورای اسالمی، عهده 9361سال کشور بود که در 

اده ها استفاکنون از این سیستم به طور گسترده در پیشبرد فعالیتآغاز گردید و هم 9399اطالعات جغرافیایی در وزارت صنایع و معادن، از فروردین 

توان شهرداری تهران، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، مؤسسه کنند میاز دیگر مؤسساتی که در این زمینه فعالیت میشود. می

یک  نهای کشور تاکنون از این سیستم، چنان که باید، به عنواها و مراتع را نام برد. در دانشگاهشناسی و مهندسی زلزله، و سازمان جنگلالمللی زلزلهبین

 [5]های مختلف استفاده نشده است.ها و کاربرد آن در رشتهفناوری با قابلیت بسیار باال برای طراحی پروژه
 

 

 GISمفهوم  .3

 
برای  ستریب بوده و به معنی سیستم اطالعات جغرافیایی است. سیستم اطالعات جغرافیایی، Geographic Information System کلمه مخفف

دارند،  هایی که وابستگی مکانی )جغرافیایی( و توصیفیمدیریت و تجزیه و تحلیل اطالعات جغرافیایی است و برای کار همزمان با دادهذخیره، نگهداری، 

های آن، دردرجه اول نیاز به درک صحیح از این سیستم و سپس ساختار اطالعات در آن است. برای ای بهره گیری صحیح از قابلیت. برطراحی شده است

ا و ه، توجه به ماهیت و ساختار اطالعات جغرافیایی متشکله آن که رکن اساسی آن را تشکیل داده و توانمندیجی ای اس ه سازی یک سیستمپیاد

 کند، اجتناب ناپذیر است.های آن را تعیین میپتانسیل

رافیایی، ز سخت افزار، نرم افزار، اطالعات جغسیستم اطالعات جغرافیایی، یک سیستم کامپیوتر مبنا است که به عنوان یک مجموعه متشکل ا 

های پردازش داده، به منظور تولید، ذخیره سازی، نمایش، بازیابی، پردازش، بهنگام رسانی و... اطالعات جغرافیایی مربوط به عوارض نیروی انسانی و مدل

  :شودند وظیفه )فعالیت( اصلی زیر را شامل مییک سیستم اطالعات جغرافیایی، اصواًل چ [4]شود.های مختلف، استفاده میو پدیده

  ورود اطالعات با ساختار رقومی 

 دستکاری و ویرایش اطالعات 

  مدیریت اطالعات با استفاده ازسیستم مدیریت پایگاه داده(Database Management System) . (DBMS) 

 پرسش و پاسخ و تجزبه و تحلیل اطالعات 
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  [4]نمایش اطالعات 
 

 

 در حوزه آب و فاضالبGIS کاربردهای  .4

 
توان در صنایع مختلف بهره برد. یکی از صنایع مهم که در کشورفعال است، صنعت آب و فاضالب است که روز به روز در جی ای اس می از سیستم

های آب و فاضالب و به دهی بهتر در شرکتها و خدماتکند. برای دستیابی به اطالعات مربوط به شبکههای آب و مخصوصاً فاضالب پیشرفت میزمینه

جی ای اس استفاده کرد. معموالً شرکت های آب و فاضالب دارای ساختار اداری با شش حوزه به صورت.  توان از سیستمروز نمودن اطالعات موجود می

د، حوزه معاونت مالی و پشتیبانی، حوزه معاونت حوزه مدیرعامل، حوزه معاونت منابع انسانی و بهبود مدیریت، حوزه معاونت امور مشترکین و درآم

ر ابرداری، ونهایتاً حوزه معاونت مهندسی و توسعه هستند. بترتیب به برخی از کاربردهای جی ای اس در حوزه آب و فاضالب به تفکیک این ساختبهره

 .[1]پردازیمای آب و فاضالب میهشبکه، اجرا و بهره برداری از حیاطراشاره کرده و در پایان به کاربرد جی ای اس در 

 
 

 هاکاربردهای جی ای اس در حوزهالف. 

 حوزه مدیرعامل .1

 
 برخی از کاربردهای جی ای اس در این حوزه عبارتند از:

 بررسی تغییرات محیطی و سیاسی در شرکت آب و فاضالب کشور در مقیاس جهانی 

  فرمت اطالعات که الزمه وجود یک سیستم اطالعاتی است.ایجاد نمودن ضوابط استاندارد در اطالعات و یکسان سازی 

 های آب و فاضالب در سراسر کشورثبت امکانات و تجهیزات روز جهان و استفاده از آنها به منظور راهبری مناسب تأسیسات در شرکت 

 های مرتبط با آنموقعیت ادارات آبفا و چگونگی، میزان و سرعت ارائه خدمات به مردم و بخش 

 ای هموضوع حریم و مدیریت زمین و آنالیز پهنه بندی و شناسایی مناطقی که حریم خطوط انتقال آب، کلکتور فاضالب، تصفیه خانه بررسی

 های پمپاژ و ... رعایت نگردیده و مباحث حقوقی و کاداسترآب و فاضالب، ایستگاه

 حوزه معاونت منابع انسانی و بهبود مدیریت .2

 
 اس در این حوزه عبارتند از:برخی از کاربردهای جی ای 

 مدیریت بر عملکرد فعالیت نیروی انسانی 

 مدیریت بر تخصیص منابع انسانی )بخصوص در شرایط بحرانی( 

 بررسی پراکندگی نیروی انسانی )متخصصین و افراد باتجربه( در ادارات و مناطق شهرستانها و موقعیت استقرار آنها 

 مدیریت وکنترل استانداردهای ایمنی 

 قعیت فرد مصدوم و سانحه دیدهمو 

 اخذ و ارائه گزارش سوانح 

 ارائه و بررسی راهکارهای ممکن در جمع آوری سوانح، کنترل رفتارهای ناایمن ومدیریت خدمات اضطراری پس از وقوع سانحه 

 [4]اشتغالزایی جهت ایجاد اطالعات رقومی و توصیفی و به روز نمودن آنها 

 سنی پرسنل به تفکیک جنسیت، مدرک تحصیلی و ... سازی مشخصات و پراکندگیذخیره 

 های کوتاه، متوسط و بلند مدت شرکتریزیهای مدیریت اطالعات برای برنامهایجاد سیستم 

 وری سیستمهای تحقیقاتی برای بهبود بهرهکاربرد در طرح 
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 سازی اطالعاتایجاد یک سیستم مکانیزه جهت ذخیره 

 های بهبودکمک به آموزش پرسنل در خصوص روش 

 های فنی، گرافیکی و رقومیاخذ، مدیریت و کاربرد اطالعات به صورت 

 بسترسازی و کمک به برقراری سیستم ایزو 

 درصد توسعه شبکه به افزایش مشترکین آب و فاضالب، نسبت  ماهه و سالیانه مانندهای کلی شرکت به صورت ماهیانه، سهمحاسبه نسبت

 تلف، نسبت طول شبکه فعلی به طول شبکه مورد نیازضایعات به مشترکین در مناطق مخ

 حوزه معاونت امور مشترکین و درآمد .3

 
 برخی از کاربردهای جی ای اس در این حوزه عبارتند از:

  پشتیبانی مشترکین برای زمان، مکان و چگونگی نصب انشعاب ساختمان، تغییرات کاربری ساختمان )جهت آمارگیری(، تعیین تعداد واحدها

ای برتوان مییعنی  [1]سازی زمان قرائت سازی مسیرهای قرائت کنتور و کوتاهها و بهینهتغییرات تعداد واحدها، تفکیک امالک، تغییر نامو 

ها  رئت کنتواقرت ند عملیاابتو، کوتاهترین پیمایشر، در ئت کنتواقرر که مأمود تعیین کری را مسیر، نویسر تحت پوشش هر کنتوهای زهحو

 [2]هد.م دنجاارا 

 حوزه معاونت مالی و پشتیبانی .4

 
 برخی از کاربردهای جی ای اس در این حوزه عبارتند از:

  بهاهای آبروزه یا یک ماهه وصولی ۵۱ارائه لیست 

 های مربوطهبها جهت اخذ بدهیهای معوقه آبارائه لیست بدهی 

 های سنگین تعمیرات و هایی که دارای هزینهجهت شناسایی مکان های مختلف تأسیسات،جی ای اس بخش ها به تفکیک کداعالم هزینه

 هستند. …اتفاقات و 

 بندی تعمیرات تأسیسات و اتفاقات، کارهای اجرایی، اصالح و توسعه ابنیه و انشعابات های زمانامکان تهیه لیست اقالم مورد نیاز مطابق برنامه

 و غیره

 بررسی وضعیت هزینه توسعه 

 بودجه توسعهریزی برنامه 

 بررسی وضعیت هزینه واحدهای نگهدارنده شبکه نظارت بر انبارها 

 [1]ارائه لیست تجهیزات موجود در انبارها 

 ها در واحدحمل ونقل و تنظیم برنامه حرکت آنهاتهیه گراف حرکت اتومبیل 

 ن نیازها بخصوص در تأمین لوله، پمپ، تجهیزاتها و مراکز تأمیها، مؤسسات، نمایندگیکمک در امربازاریابی، خرید، و مکان یابی شرکت 

 [4]ابزار دقیق و غیره

 برداریحوزه معاونت بهره .5

 
 برخی از کاربردهای جی ای اس در این حوزه عبارتند از:

 تجزیه وتحلیل شبکه در جهت تنظیم آب ورودی و جلوگیری از قطعی آب 

  ریزی جهت اصالحسیستم مدیریت تعمیر و نگهداری و برنامهتهیه نقشه بصورت مکانیزه از تأسیسات بعنوان قسمتی از 

 سیستم نگهداری اطالعات بصورت رقومی و سهولت به روز کردن اطالعات 
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 العادهالعمل سریع در شرایط فوقریزی جهت انجام عکسآمادگی در برابر حوادث و برنامه 

 برداری از ریزی، طراحی، اصالح و بهرهزی هیدولیکی بمنظور برنامهریزی در خصوص توسعه سیستم مدلسابینی نیازهای آتی و برنامهپیش

 [1]بردار.آن سیستم و آموزش نیروهای بهره

 موقعیت یابی و شناسایی نقاط حادثه خیز، پرفشار و کم فشار و... در خطوط انتقال و شبکه توزیع آب 

 ی، هیستوگرام، جدول، نقشه و تصاویر و...ارائه و نمایش اطالعات توصیفی و مکانی هر نقطه دلخواه بصورت آمار 

 [4]های جمع آوری فاضالبمدیریت تجهیزات و امکانات، تعمیر و نگهداری خطوط انتقال آب و شبکه 

 تخصیص منابع آبی، برنامه ریزی و مدلسازی توزیع آب 

 [6]های فاضالب مدیریت شبکه 

 حوزه معاونت مهندسی و توسعه .6

 
 در این حوزه عبارتند از:برخی از کاربردهای جی ای اس 

 های فاضالبهای آبرسانی و شبکهاستفاده از اطالعات و آمار فنی جهت طراحی اجزای مختلف طرح 

 های اصالح و بازسازی آنهاها جهت طرحاستفاده از وضعیت موجود شبکه 

 بصورت  راه شناسنامه موقعیت مکانی این نقاطتهیه بانک اطالعاتی مربوط به نقاط کنترل موجود در هر شهر استان بصورت کامپیوتری به هم

 توصیفی و گرافیکی

 ریزی توسعه شبکه )ورود اطالعات خطوط اجرا نشده، در حال اجرا ویا...(برنامه 

 های در حال اجرا و میزان پیشرفت آنهاگزارش از وضعیت پروژه 

 شبکه، کلر شبکه و سایر پارامترهای مهم مدیریتی( بررسی اثر توسعه شبکه در شبکه موجود قبل از توسعه آن )از نقطه نظر فشار 

 [1]گذاری و...گزارش از پیشرفت کارها در مورد رشد، لوله 

 هامعماری ساختمان 

 هااستفاده بهینه از فضای فیزیکی و کاهش فضاهای بایگانی و ذخیره نقشه 

 [4]های آباستفاده در مباحث زمین شناسی برای کشف و حفاری چاه 

 های آب و فاضالب و خطوط انتقال آبتحلیل شبکه 

 [6]های توزیع آب و تعیین مسیر بهینه خطوط انتقال آبطراحی بهینه شبکه 

 

 

  های آب و فاضالبشبکه، اجرا و بهره برداری از حیاطرکاربرد جی ای اس در ب. 

 های آب و فاضالب حی شبکهاطرکاربرد جی ای اس در  .1

 
ر  ـنظدر ت ـن کیفیـمن تأمیـضرا، کاهش هزینه ؛ حیاطرم هنگان در مکاامی بایست تا حد ی، شهرب فاضالهای آب و وژهپرای جرد ایازلیل هزینه ده ـب

ـــشدا ـــمخهای مقایسه گزینهن مکا، امساحت تحت پوششظ لحاها از گی شبکهدت. به علت گسترـ ـــتلف بـ ـــا یکدیگـ ون بد، بهترین گزینهب نتخاو ار ـ

متر رانظر گرفتن چند پادر تنها شود، ور انجام میمهندسین مشاهای کترـثر شـکوزه درامرانچه رسد. آملی به نظر میغیر عی، نالیز قوآسیستم ی گیرربکا

ی گیرربکاون یگر بد، دحیاطرط یجی خطورتدش نیز گسترای و مقایسهی مترهاراپاد شدن یازکه با است؛ چرا کم( اترهاو نمسیر خیاباو کلی )نظیر شیب 

 د. هد بوانه غیر ممکن خوحی بهیاطر، سیستم

ی مسیرهاک، جنس خا، مینزقبیل: شیب دی از متعدی مترهارامقایسه پا، گرفته بهرتوان از جی ای اس میها، ی شبکهـحاطردر ه ـکاردی وـم 

ـــکوتاهترین طها، همسایگی، یگرت دفاصله تا تأسیساان میز، مینزقیمت ، ضیی ارابررکاها(، نسترسی )خیاباد ـــکمتریل، وـ ـــن عمـ در تأخیر ها، ق لولهـ

ی محلهاا و نگری روامحلهاها، گسلحتمالی شبکه با رد ابرخو، شبکهب در ماند فاضالن مازکمترین ، شستشوییدخوهای عتتأمین سر، یش قطر شبکهافزا
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در سهولت ، یطاین شردر اشبکه ل نترکدر سهولت و لزله( ، زطبیعی )سیلی بالیااد خدرثر در اشبکه ی سیب پذیران آمیز، مینزپتانسیل گسیختگی دارای 

 ن از طرح و... است. ساداری آبره بهرا و جرا

ـــنظبا در    می رت نها صوآبه ط مربوت طالعااه ابه همر، مترهاراین پااز ابه نقشه هر یک ط مربوهای « الیهازی ندا» برهم ارد فوق ر گرفتن موـ

، مترهاراین پاانظر گرفتن در که با شــود مالحظه میکند. میی مترراچند پاه ین مسئله پیچیداهم کمک شایانی به حل د؛ که توابع آنالیز جی ای اس گیر

پیش  آورده و شبکه بدست ه یندآضعیت از وشنی روشناخت داری، بره بهرا و جراز اقبل توان که میشود یک میدقعیت نزوابه ازه ای نداحی به اطرل مد

 د. عایت نمو، رحیاطرمینه ز را در زنیارد موت مالحظاها و بینی

تمامی دن نموظ با لحال ( نتقااخط ی مسیرهابخصـــوص حی بهینه مسیرها ) اطرای یتمی بررلگوتوان احی میاطربا بکارگیری جی ای اس در  

یگر ل دمثادر  د.می گیررت تجربه صوس ساایا برو چشمی رت به صون حاایگر طردحالیکه تعیین مسیرها توسط د. در تعریف کره، کر شدی ذمترهاراپا

ی ندـبزه وـحد که در جی ای اس کران چنین عنوب ( شبکه فاضالی بندزه تحت پوشش هر خط لوله ) حوزه ترسیم حود جی ای اس را در بررکاتوان می

وزی مراول امتدهای احیطردر نکه ل آحاد، می گیررت به شبکه « صول تصان امکاو افی منطقه اتوپوگر، یک ترین فاصلهدزـــتر » نـــمراه پاـــسس اـــسابر

سعت  و وگی دبا توجه به گستررا لذکر ق اوــنه فــند گزیــد چــنای توــنماح طراست که بدیهی شود. میم نجااح اطره یدو اید س دسااها برزه ترسیم حو

از پس ت آن که مشکالپذیرد میرت قعی صووایر ـغط اـنق، در رهاـقطات یرـن تغیـیانالیز نماید. بنابرآهن ن در ذهمزمار به طو، مطالعاتیهای ودهمحد

 هد شد.  امشخص خوداری، بره بهراز گذشت مدتی 

یر شیب یک ـیا تغییر جهت یا تغیل، مثالً جابجایی یک منهو، سیستماز جزئی ات در تغییرد یجارت اصو، در حیاطرده از جی ای اس در ستفابا ا 

ت طالعااشتن رت داصووژه )در ئی پراجرابر هزینه را ین تغییر اثر توان احتی مید. نموه دمشاهو بر کل شبکه محاسبه ا نرآثر الحظه ن هماتوان در خط می

قیق  دن دمشخص کردر نایی اتوم عدوزی، مرهای ااحییگر طردمشکل ه نمود. مشاهدجی ای اس(، طالعاتی ابانک وژه در پرآورد برط به متره و مربو

 د. ـد شـهارتفع خوـم، تمـیسن سـیدر ایز ـین مشکل ناکه است فرعی و صلی ط اخطو

یه  ـناحدر نظر گرفت. در نها ی آهبرراجهت زم را الات تمهیدده و شناسایی کررا فرعی و صلی ط اخطوتوان میداری بره بهرم ن به هنگاـیابنابر 

ادث حواد دـتع، تلفـمخط اـنقدر ترکین ـمشکم امترهایی همانند تررانظر گرفتن پادر با توان میه، یندداری آرـبه رـت بهـجهه، دـی شـحابکه طرـشی ندـب

ی از جی ای گیره ند با بهرتوامیور، یگر مشاد. بعبارت دنموی یه بندـــــبه ناحن و... اقدام گوناگوهای ناحیهدر عمر شبکه ان میزوت، مناطق متفادر شبکه 

ــجهح را طرد دارد، خوح طراز با توجه به شناختی که اس و  ده کری ناحیه بند، فرمارکاد موجوداری بره کز بهرابا توجه به مر هر چه بهترداری بره ت بهرـ

 هد.ار دفرما قررکار ختیاو در ا

ــبزم ال  ــکذه ـ ــسار ـ کثر وزه امراینکه اعلت د. شووع شروژه حی پرابا طراه یست همربامیوژه، یک پرکه تهیه یک سیستم جی ای اس برای ت ـ

ته  ـگرفار رـن قـمیزیرت در زکه تأسیساوارد شده مانی ت، زطالعااست که این ، اندده ااموفق بونب فاضالهای آب و پروژه های جی ای اس در شرکت

ت طالعاابه فکر سیستم ، یگر شهرهاآب و فاضــالب دحی شبکه اطرم ست تا به هنگااری این هشداکا فی نیستند. و حاصله جامع ت طالعا، ایناند. بنابرا

 باشیم. نها آفیایی اجغر

ــمجمدر   ــبع وـ ــبها ـ ــگه رـ ــنی از یرـ ند(  شویـــتخصصی مب فاضالآب و صنعت د در بررکاای )که برجی ای اس تحت مدیریت ی هاارفزم ارـ

یک شهر  ب حی شبکه فاضالابین طرموردی ست یافت. با مقایسه دحی اطردر به بهینه ترین حالت ممکن ، حیاطروت متفای مترهارابا مقایسه پاتوان یـــم

کاهش  ، سرعت، قت، دکیفیتظ لحااز حی اطردو روش ضح ف واختالابه توان میجی ای اس، شهر توسط ن حی همااز طرنیو کنونی رف متعاه به شیو

 [2]در اجرا پی برد.سهولت و هزینه 

 های آب و فاضالب شبکهای جرکاربرد جی ای اس در ا .2

 
های ی نقشهـطرفرد. از ذـی گـنها مت آعمر تأسیسال از ن ساـه چندیـد کـناین سیسـتم روی آورده اه ـی بـحالب در الـفاضهای آب و کترـشوزه رـما

ست که  این امر این اعلت ارد. مطابقت ندد عیت موجوـــضوا ـــبت الزم، تصحیحاات و تغییرم انجام نیز به علت عدروز آوری و به م نها بدلیل عدآیی اجرا

 ست.د ایازهزینه و قت ف وصرم زمستلرن، طالعاتی مداسیستم ی از گیره بهرون بدت طالعااین روز آوری ابه 

؛ ندـه کنـتوجد وـخهای حرـطجی ای اس یست به مقوله بامیا، جرو احی اطرم به هنگاها کتشراین که شود میط ستنبااچنین ق مطالب فواز  

ـــشی یزرپایه ، شبکهای جرو احی ابا طراه که همرد هد کرامانی موفق عمل خوجی ای اس زکه سیستم چرا  ـــیعند وـ به  ان حتی می توامانی که برر زدی ـ

 ست یافت.  از آن، دجامعی ت طالعابه ای ـحتابران وـی تـیگر نمدمین زیر در زشبکه ن شدن مدفواز پس چون ست یافت. ح دطرت طالعاا
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ــمد آجووحتمالی به ات ایست تغییربامیران پیمانکاوران و مشا  ــبه دـ ــه هـ جی ای ک فایل توسط ی، لیهت اوطالعااجهت تصحیح ا را، جرم انگاـ

محاسباتی  توان میجی ای اس با کمک ا، جرارحله ـمدر گیرند. ار قرده ستفارد امو، قعیت واطالعاداری، ابره بهرم هند تا به هنگادفرما تحویل ربه کااس 

 [2]م داد.نجاانیز و...« داری»خاکبرو سفالت شکافی« آ»ان میزرد مو، در قیقد

 های آب و فاضالببکهشداری ازبره بهرکاربرد جی ای اس در  .3

 
نند  انتوداران بره گر بهرد، ارـپذیرت قیق صووژه دپرای جرو احی اکه طراندازه هر داری( بره بهرا و جر، احیاطروژه ) ساسی یک پری اهازه فاـه بـا توجـب

ــبههای وزه در سیستممراشت. مشکلی که داهد انخوبی را مطلون ندماوژه راپرل کنند، ست کنتررا درسیستم  سترسی  م دعدخورد، به چشم میداری بره رـ

 ت است. تأسیسااز ست داری دربره جهت بهری مدیریتی قوی هااربزابه 

ها حین طرداری از ابره رـت بهـجهه دـشف ما متأسفانه هزینه صرشود، امیم نجازم االهای ساخت هزینهو تولید ، حیاطرها برای حکثر طردر ا 

ـــود برابر یک ونیم به تساتوان میداری بره بهری هااربزاتولید جی ای اس در مدیریتی هایحطراز ده ستفادر است. ک اندر ابسیا ـــبت هزینه به س وی نس

ژی روز تکنولواز گر یافت. است ق دبه کسر فوتوان میت مددر دراز ما ه برداری در نقطه شروع زیاد است اجهت بهره شدف صرهای ینهیک شد. هزدنز

از مانع ، باالاری نگهدداری و بره بر تحمیل هزینه بهرب عالوه فاضالهای آب و گی شبکهدبا توجه به گسترد، نشوده ستفاانها ری از آدابره بهرای نیا برد

 ند.شوهم میه یندآپیشرفت و توسعه 

نیز جایگزینی  ها و کترشاین سالیانه ات تغییروز برل حتماو است ح امطروزه مراکه دار بره بهرهای کتشرزی خصوصی ساموضوع با توجه به  

که رشت ی دامیدها، امر شناسایی شبکهدر این پرسنل اسابقه ت و به تجربیاتوان نمییگر دار، دبره پرسنل بهرت مده کوتا خاطر این تغییر و ین اد اخدب

ت طالعااند ابتودار بره که هر بهرد حی کرارین باید سیستمی طابنابرد. هد برابین خورا از تجربه پرسنل ده از ستفاه و اخیرن ذمکازود، ابه ت زود تحوال

به منظور رابره هر بهر؛ چون یداطالعاتی بیفزانیز به بانک د را خود کرربه کاط مربو را سیستم ر کاای بتددر امیبایست ، هر چه بهتر سیستمی هبردار 

ی جز محیط )که چیزآن به ط طالعاتی مربوابانک و نقشه  طریق یکاز ین شناسایی اشته باشد. ر داختیاآن را در ابه ط مربوت طالعاده و اشناسایی کر

 جی ای اس آن کامل باشد.سیستم وژه، یک پرداری از بره بهراز ست قبل زم االگیرد. پس، میرت صوجی ای اس نیست( 

سب از بره بهربه منظور جامع ده و سای هااربزاتهیه ن مکاده از جی ای اس استفابا ا  که ری یی ترین کاابتداست. ار میسها شبکه داری بهینه و منا

 ست.الوله ط به خطو، به شبکهط طالعاتی مربوابانک ل تصا، اشتدانظر در ین سیستم ی اگیرربکاتوان در می

سرمایه  م گفت تماتوان تی میربه عبا؛ نده اقع شدوامین زیر ه و در زشدد یجاد ایای زهزینه هاف با صری شهرب فاضالهـای آب و شبکه 

ان که عنور ما همانطواند. ار داده امد نظر قررن را، مدداری بره بهرها کتین شرالیل دست. به همین اگرفته ار مین قرزبستر ب در فاضال های آب وکتشر

در وع، حی شراطراز باید پروژه جی ای اس باشند. ه کامل شدداری، بره بهروع شرازند که قبل داربهینه ن ندمارامانی های جی ای اس زسـیسـتمشد تهیه 

 هد شد.امحقق خوجی ای اس متعالی ف هدرت، ین صوده شود. در استفاداری از آن ابره بهرم هنگاو در تصحیح و تکمیل ا جرا

م تی که به هنگاامشاهدات و به تعمیرط مربوت طالعااکه ؛ به این صـــورت گرفته بهرتوان قدیمی نیز میهای شبکهای برالبته از جی ای اس  

ــت میشبکه ی از داربره بهراری و نگهد ــود، برداش هیم  اشبکه خواز آن طالعاتی کاملی ابانک ن ماور زبه مرد. در نتیجه شووده فزاطالعاتی ابه بانک ش

ل حان در مازبا گذشت ب فاضالهای آب و سیستم شبکه، چون گیرنده بعهدر را کاوع نند شرتواتنها میوره ای مشاهای کتشرر ین منظوای اشت. بردا

 ت.سل اتحوو تغییر 

د. پیاده شووده فزابه سیستم آوری و جمع دار، بره توسط پرسنل شرکت بهرت طالعار و اماآیست بامیروز، طالعاتی به اشتن سیستم ای دابر 

  ینکه تنها پرسنل شرکتاه به ـا توجـبد. هد کراکمکی نخو، سیستمداری از بره بهرت آن در طالعازی اساروز به م عدجی ای اس و مقطعی سیستم دن کر

قع  وامفید ت، طالعار و اماآوری آجمع جهت ند توان پرسنل نمیــــپس کسی جز همی، نددارگاهی کافی  د، آخوت تأسیسات مشکالدر مورد هستند که 

ت اجزئیاز یست بامیدار بره بهر، صحیحداری بره رـــــبه، برای ین سیستمن اشناساندرد مواســت. در یی( ابتدا)هر چند زش موم آیند مستلزآین فرد. اشو

 ی کند. ست تصمیم گیر، درین سیستمی اهبردر راند ابه شبکه کامال مطلع باشد تا بتوط مربو

رد موت طالعاات ـیافدرت ـجهتوان یـه نمـت کـسایی اجرهای انقشهاز نبوهی خورد ابه چشم میب فاضالهای آب و کتشیو شردر آرنچه آ 

و لیکی روهیدزی با شبیه ساد تا کرد یجارا انگ شبکه« ــــیر»مانیتوتوان میجی ای اس سیستم ه در در حالی کشت دامید انها آبه ان چندداری، بره بهرز نیا

شته  داتحت نظر را ضعیت شبکه دار بتواند ورـبه رـبهه و دـماری در آدـیرت دوـه صـبکه بـش، اعتیـسو فصلی ات نهم با توجه به تغییرآحتی کیفی شبکه 

 د. کره کالیبرزی را شبیه سات محاسبا، قعیی واها یگیرازندده از استفاابا ویا باشد 
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ــــما  صورت رمجموعه سنسوده از ستفاابلکه با شود، نمیده ستفاداری ابره بهرای محاسباتی بری هااز داده یگر وزه درـ ازه ندر( و اکادخوها )به 

ع قووثه چه طبیعی )مانند دحاع قوم وبه هنگاداری بره ه بهرکمک بکنند. همچنین برای میل کنترو ینگ رمانیتو، آن را شبکههای مترراقعی پای واگیر

 ینگ کند.  رمانیتورا سیستم ه یندآضعیت وند توامیدار بره بهرار، بزاین ده از استفاابا ، نوعیـه مصـچو سیستم( از یا تخریب یک قسمت و لزله ، زسیل

ت از تفاقاایس وینکه حتی سرد ویا ابی شوآبی ر چا، دین جمعیت ممکنتا کمتر، یرها بسته شوندـشام دـه کـند کـکم عالاند امیتوجی ای اس  

ــیوثه برسد دمسیر حرکت نماید تا سریعتر به محل حاام کد ــباینکه ا ـ لوله  ل مثاان به عنو، هددپاسخ دار بره بهرع متنوهای یژگی به پرسشوا ترکیب چند ـ

وز برو ند ه امشکل شدر چادگذشته ن مستارد، در زنها می گذآعمر ل از سا، و ده قعندی واترـم 01ن یاباـخده و در وـبمیلیمتر  311قطر دارای هایی که 

 [2]نماید.مشخص ده را صبح بوهشت مشکل ساعت 
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تمامی شاخه  همانندامروزه با پیشرفت علم و وجود رایانه امکان پردازش سریع و انجام محاسبات پیشرفته امکان پذیر شده است. صنعت آب و فاضالب 

 های دیگر علم از این مهم مستثنی نیست.

صاً در طراحی، اجرا و بهره برداری از خطوط   صو صنعت، خ صالحات و نیاز به دقت باال در این  شد جمعیت و وجود حجم عظیم ا با توجه به ر

از این سیستم ها که به کمک حوزه آب و فاضالب آمده، های نوینی به وجود آمده است. یکی انتقال آب و شبکه های آب و فاضالب روشها و سیستم

GIS .یا سیستم اطالعات جغرافیایی است 

ــفیه و دفع   ــتی و جمع آوری، تص ــرب بهداش ــالب در تهیه و تأمین و توزیع آب ش ــرکت های آب و فاض ــئولیت خطیر ش بنابراین، باتوجه به مس

ها، ســاماندهی و افزایش بهره وری از منابع موجود، بهینه ســازی ســرمایه گذاری ها و برنامه  فاضــالب و نیاز به پاســخگوئی مطلوب به مردم در کلیه زمینه

ها ی توســعه در مناطق و مکانهای مختلف اســتفاده از ســیســتم اطالعات ریزی ها، تصــمیم گیری دقیق مدیران، ســرعت و دقت انجام کار و تعیین قابلیت

 جغرافیایی بسیار مؤثر و مفید خواهد بود.

ی شبکه هادر لیه ف اوهد، شدان نوـه عـکاین مقاله بسیاری از کاربردهای نوین جی ای اس در حوزه آب و فاضالب بیان گردید. همانطور  در 

تحلیل  آن متعالی ف هدو ست ها اشبکهداری از بره بهرو مدیریت ده در ستفاای ارـبرن، دـطالعاتی ماشبکه به یک سیستم ت طالعال انتقاب، افاضالآب و 

 از آنها است. صحیح و ی ـعلمداری  رـبه رـبهای رـبی یرـمیم گـتصهای شاخصاج ستخرها، و ابکهش

ب نشت فاضالی از جلوگیرهای آب و شبکهه در نیامدب بحساآب موجب کاهش ، تلف شبکهـمخهای ضعیتوصحیح با توجه به داری بره بهر 

 شود. مین شتریاضایت مب، و رفاضالهای شبکهاز مینی زیرآبهای زگی و آلود

ـــیو در آند ه انیز نرسیدز ین فاابه ارد بعضی مودر ین سیستم هستند یا حتی ابه ت طالعاورود امرحله ها در کتشردرحال حاضر، اکثر   مید ه اندـ

ضعیت  وبا توجه به ن، شات یساتأسی هبرراجهت ی در یزربرنامه و نیز مدیریت د و خوهای دادهنالیز دازش و آبه پر، ین مرحلهر از اگذاز که پس آن است 

 برسند.ر، قعی کشوی واهازنیاو 
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