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 -1گروه اجرائیات آب ،معاونت مهندسی و توسعه ،شرکت آبفا استان اصفهان


آدرس رایانامه )(mehrjerdy_128@yahoo.com
خالصه
امروزه ،فناوری سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISیکی از پرکاربردترین دانشها در مهندسی آب وفاضالب است ،GIS .بستری برای ذخیره،
نگهداری ،مدیریت و تجزیه وتحلیل اطالعات جغرافیایی است .همچنین یک پایگاه داده مکانی برای شناسایی ودستیابی به اطالعات مربوط به خطوط
انتقال آب ،کلکتورهای فاضالب ،تصفیه خانهها ،ایستگاههای پمپاژ ،شبکهها وخدماتدهی بهتر در این حوزه و بروز نمودن اطالعات موجود ونیز در
برنامه های کاربردی طراحی ،اجرا و بهره برداری از این تأسیسات است .مباحث حقوقی و کاداستر-مدیریت بر تخصیص منابع انسانی-ایجاد سیستمهای
مدیریت اطالعات -پشتیبانی مشترکین درنصب انشعاب ،تغییرات کاربری ،تعیین تعداد واحدها ،تفکیک امالک ،تغییر نام وبهینهسازی مسیرهای قرائت
کنتور وکوتاهسازی زمان قرائت-بازاریابی ،خرید ،مکان یابی شرکتها و ...برای تأمین لوله ،پمپ ،تجهیزات و-...تجزیه وتحلیل شبکه برای تنظیم
آب ورودی وجلوگیری از قطعی آب-آمادگی در برابر حوادث وبرنامهریزی برای عکسالعمل سریع-مدیریت تجهیزات وتأسیسات ،تعمیر
ونگهداری خطوط انتقال و شبکهها برخی از کاربردهای نوین  GISدر این حوزه است.
کلمات کلیدی :سیستم اطالعات جغرافیایی ،مهندسی آب وفاضالب ،کاربردهای نوین  ،GISتوسعه ومدیریت و خدماتدهی
بهتر ،طراحی و اجرا و بهره برداری

.1

مقدمه

امروز عصر ترقی و پیشرفت است .چرخهای اقتصاد جهانی بر پایه پیشرفتهای جدید و وسیع از علوم بنیان نهاده شده است .در این پیشرفتهای عظیم
بشری که در طی سالیان متمادی به وجود آمده است قطعاً عوامل زیادی دخیل بوده اند .در سایه این تکنولوژی نوین است که کارهای عظیم و پروژههای
بزرگ جهانی شکل میگیرد و جهان امروز میرود تا درهای ترقی را با کلیدهایی دیجیتالی بگشاید! آری به همین سادگی و شاید با زدن یک دگمه
کوچک ،جهانی بس عظیم پیش روی آدمی روشن میشود .علت پیشرفت امروز بشر استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود است .بشر میاندیشد چگونه
به آخرین و جدیدترین اطالعات دست یابد که هم راحت تر بوده و هم از لحاظ وقت نیز مقرون به صرفه باشد .این روش نوین عالوه بر راحتی بشر ،در
حفظ منابع و امکانات نیز بسیار مفید است ،چون مدیریت و برنامهریزیها ناظر بر تمامی جوانب کار است؛ و قطعاً آسیب زیست محیطی کمتری نیز بر این
کره خاکی وارد میشود.
مدیران و برنامه ریزان الیق کسانی هستند که بر علم استفاده بهینه از منابع دست یافته و برنامههای آتی را بر اساس اطالعات گذشته و حال
طرحریزی میکنند .سیستم اطالعات جغرافیایی ) (GISدر این زمینه ابزاری مهم و بسیار کاربردی است که در عرصههای مختلف برنامهریزی ،توسعه،
مدیریت منابع و مطالعات علمی و پژوهشی جهان راه یافته است و کاربردهای وسیعی را به جوامع علمی معرفی کرده است[1].
هدف نهایی استفاده از سیستمهای اطالعاتی ،افزایش قدرت تصمیم گـیری و اسـتخراج شـاخصهای تصمیم است .مشکل عمده این است که
سیستمهای اطالعاتی (مثل  Accessو  )Excelفقﻂ قادر به تحلیل دادههای توصـیفی بـوده و موقعیـت مکانی عوارض در آنها دیده نشده است .در اکثر
کارهای مهندسی ماهیت عوارض بگونه ای اسـت کـه عـالوه بـر دادههای توصیفی عارضه ،موقعیت قرار گیری عارضه نیز اهمیت دارد .این موضوع نیاز
به ابزار پیشرفته تری تحت عنوان سیستم اطالعات جغرافیایی دارد[2].
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این سیستم ،سیستمی کامپیوتر مبنا است که برای ذخیره و به کارگیری اطالعات جغرافیایی از آن استفاده می شود .این تکنولوژی در طی دو دهه
گذشته سریعاً توسعه یافته است؛ به طوری که در حال حاضر به عنوان یک ابزار ضروری برای استفاده مؤثر از اطالعات جغرافیایی پذیرفته شده است.
امروزه بسیاری از دانشجویان و پژوهشگران رشته های مختلف وابسته به علوم زمینی و جغرافیایی به این سیستم دسترسی داشته و از آن به منظور بهبود
بخشیدن به آنالیزها و تجزیه و تحلیلهایشان بهره میبرند به گونه ای که داشتن درک بهتری از جی ای اس به منظور استفاده بهینه از آن ،برای مدیران و
تصمیم گیران و کاربران این سیستم ضروری است[3].
این دانش ،در زمینههای مختلفی از جمله برنامهریزی شهری و منطقهای ،زمین شناسی و معادن ،کشاورزی ،منابع طبیعی ،حوزه آب و فاضالب و
غیره کاربرد داشته و قادر است امر مدیریت و برنامه ریزی را بهبود بخشد .همچنین به کارگیری جی ای اس عالوه بر سود آوری میتواند باعث تسریع در
روند انجام کارهای برنامهریز ها در تشخیص موارد بحرانی و غیره گردد .از طرفی کاربران جی ای اس در تمام سطوح وجود دارند ،به طوری که مدیران،
طراحان ،برنامه ریزان ،کارشناسان و حتی شهروندان عادی قادرند از مزایای این سیستم سود ببرند[4].

.2

تاریخچه

اولین نمونه از یک جی ای اس ملّی ،جی ای اس کانادا است که از اواخر 9161به این طرف به صورت پیوسته مورد استفاده قرار گرفته است .در دهههای
 9191و 9181میالدی پیشرفتهای قابل مالحظهای در فناوری جی ای اس به وجود آمد ،به طوری که عبارت «سیستم اطالعات جغرافیایی» در مورد
مجموعه ابزارهایی برای تحلیل و نمایش نقشهها و ادغام فنون و شیوههای آماری و نقشه ای و کاربرد فراگیرتر آن ،بویژه برای تحلیل تأثیرات و خﻂ
مشیهای دولتی به کارگرفته شد.
در حالیکه سابقه فناوری جی ای اس درکشورهای غربی ازجمله کانادا و آمریکا به بیش از 01سال میرسد ،این فناوری در اغلب کشورهای
جهان سوم بسیار جوان است .در ایران ،اولین مرکزی که به طور رسمی استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی را در کشور آغاز کرد سازمان نقشهبرداری
کشور بود که در سال  9361براساس مصوبه مجلس شورای اسالمی ،عهدهدار طرح بکارگیری این سیستم شد .فعالیتهای اجرایی پروژه ایجاد سیستم
اطالعات جغرافیایی در وزارت صنایع و معادن ،از فروردین  9399آغاز گردید و هماکنون از این سیستم به طور گسترده در پیشبرد فعالیتها استفاده
میشود .از دیگر مؤسساتی که در این زمینه فعالیت میکنند می توان شهرداری تهران ،وزارت مسکن و شهرسازی ،وزارت جهاد کشاورزی ،مؤسسه
بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله ،و سازمان جنگلها و مراتع را نام برد .در دانشگاههای کشور تاکنون از این سیستم ،چنان که باید ،به عنوان یک
فناوری با قابلیت بسیار باال برای طراحی پروژهها و کاربرد آن در رشتههای مختلف استفاده نشده است[5].
.3

مفهوم GIS

مخفف کلمه  Geographic Information Systemبوده و به معنی سیستم اطالعات جغرافیایی است .سیستم اطالعات جغرافیایی ،بستری برای
ذخیره ،نگهداری ،مدیریت و تجزیه و تحلیل اطالعات جغرافیایی است و برای کار همزمان با دادههایی که وابستگی مکانی (جغرافیایی) و توصیفی دارند،
طراحی شده است .برای بهره گیری صحیح از قابلیتهای آن ،دردرجه اول نیاز به درک صحیح از این سیستم و سپس ساختار اطالعات در آن است .برای
پیاده سازی یک سیستم جی ای اس  ،توجه به ماهیت و ساختار اطالعات جغرافیایی متشکله آن که رکن اساسی آن را تشکیل داده و توانمندیها و
پتانسیلهای آن را تعیین میکند ،اجتناب ناپذیر است.
سیستم اطالعات جغرافیایی ،یک سیستم کامپیوتر مبنا است که به عنوان یک مجموعه متشکل ا ز سخت افزار ،نرم افزار ،اطالعات جغرافیایی،
نیروی انسانی و مدل های پردازش داده ،به منظور تولید ،ذخیره سازی ،نمایش ،بازیابی ،پردازش ،بهنگام رسانی و ...اطالعات جغرافیایی مربوط به عوارض
ال چند وظیفه (فعالیت) اصلی زیر را شامل میشود :
و پدیدههای مختلف ،استفاده میشود [4].یک سیستم اطالعات جغرافیایی ،اصو ً


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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نمایش اطالعات ][4

کاربردهای  GISدر حوزه آب و فاضالب

از سیستم جی ای اس می توان در صنایع مختلف بهره برد .یکی از صنایع مهم که در کشورفعال است ،صنعت آب و فاضالب است که روز به روز در
زمینههای آب و مخصوصاً فاضالب پیشرفت میکند .برای دستیابی به اطالعات مربوط به شبکهها و خدماتدهی بهتر در شرکتهای آب و فاضالب و به
روز نمودن اطالعات موجود میتوان از سیستم جی ای اس استفاده کرد .معموالً شرکت های آب و فاضالب دارای ساختار اداری با شش حوزه به صورت.
حوزه مدیرعامل ،حوزه معاونت منابع انسانی و بهبود مدیریت ،حوزه معاونت امور مشترکین و درآمد ،حوزه معاونت مالی و پشتیبانی ،حوزه معاونت
بهره برداری ،ونهایتاً حوزه معاونت مهندسی و توسعه هستند .بترتیب به برخی از کاربردهای جی ای اس در حوزه آب و فاضالب به تفکیک این ساختار
اشاره کرده و در پایان به کاربرد جی ای اس در طراحی ،اجرا و بهره برداری از شبکههای آب و فاضالب میپردازیم[1].

الف .کاربردهای جی ای اس در حوزهها
.1

حوزه مدیرعامل

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



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



ثبت امکانات و تجهیزات روز جهان و استفاده از آنها به منظور راهبری مناسب تأسیسات در شرکتهای آب و فاضالب در سراسر کشور



موقعیت ادارات آبفا و چگونگی ،میزان و سرعت ارائه خدمات به مردم و بخشهای مرتبﻂ با آن



بررسی موضوع حریم و مدیریت زمین و آنالیز پهنه بندی و شناسایی مناطقی که حریم خطوط انتقال آب ،کلکتور فاضالب ،تصفیه خانههای
آب و فاضالب ،ایستگاههای پمپاژ و  ...رعایت نگردیده و مباحث حقوقی و کاداستر

.2

حوزه معاونت منابع انسانی و بهبود مدیریت

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


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



موقعیت فرد مصدوم و سانحه دیده



اخذ و ارائه گزارش سوانح



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



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



ذخیرهسازی مشخصات و پراکندگی سنی پرسنل به تفکیک جنسیت ،مدرک تحصیلی و ...



ایجاد سیستمهای مدیریت اطالعات برای برنامهریزیهای کوتاه ،متوسﻂ و بلند مدت شرکت



کاربرد در طرحهای تحقیقاتی برای بهبود بهرهوری سیستم
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ایجاد یک سیستم مکانیزه جهت ذخیرهسازی اطالعات



کمک به آموزش پرسنل در خصوص روشهای بهبود



اخذ ،مدیریت و کاربرد اطالعات به صورتهای فنی ،گرافیکی و رقومی



بسترسازی و کمک به برقراری سیستم ایزو



محاسبه نسبتهای کلی شرکت به صورت ماهیانه ،سهماهه و سالیانه مانند درصد توسعه شبکه به افزایش مشترکین آب و فاضالب ،نسبت
ضایعات به مشترکین در مناطق مختلف ،نسبت طول شبکه فعلی به طول شبکه مورد نیاز

.3

حوزه معاونت امور مشترکین و درآمد

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
و تغییرات تعداد واحدها ،تفکیک امالک ،تغییر نامها و بهینه سازی مسیرهای قرائت کنتور و کوتاه سازی زمان قرائت ] [1یعنی میتوان برای
حوزههای تحت پوشش هر کنتور نویس ،مسیری را تعیین کرد که مأمور قرائت کنتور ،در کوتاهترین پیمایش ،بتواند عملیات قرائت کنتورها
را انجام دهد[2].

.4

حوزه معاونت مالی و پشتیبانی

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


ارائه لیست  ۵۱روزه یا یک ماهه وصولیهای آببها



ارائه لیست بدهیهای معوقه آببها جهت اخذ بدهیهای مربوطه



اعالم هزینهها به تفکیک کد جی ای اس بخشهای مختلف تأسیسات ،جهت شناسایی مکانهایی که دارای هزینههای سنگین تعمیرات و
اتفاقات و … هستند.



امکان تهیه لیست اقالم مورد نیاز مطابق برنامههای زمانبندی تعمیرات تأسیسات و اتفاقات ،کارهای اجرایی ،اصالح و توسعه ابنیه و انشعابات
و غیره



بررسی وضعیت هزینه توسعه



برنامهریزی بودجه توسعه



بررسی وضعیت هزینه واحدهای نگهدارنده شبکه نظارت بر انبارها



ارائه لیست تجهیزات موجود در انبارها][1



تهیه گراف حرکت اتومبیلها در واحدحمل ونقل و تنظیم برنامه حرکت آنها



کمک در امربازاریابی ،خرید ،و مکان یابی شرکتها ،مؤسسات ،نمایندگیها و مراکز تأمین نیازها بخصوص در تأمین لوله ،پمپ ،تجهیزات
ابزار دقیق و غیره][4

.5

حوزه معاونت بهرهبرداری

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


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



تهیه نقشه بصورت مکانیزه از تأسیسات بعنوان قسمتی از سیستم مدیریت تعمیر و نگهداری و برنامهریزی جهت اصالح



سیستم نگهداری اطالعات بصورت رقومی و سهولت به روز کردن اطالعات
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آمادگی در برابر حوادث و برنامهریزی جهت انجام عکسالعمل سریع در شرایﻂ فوقالعاده



پیشبینی نیازهای آتی و برنامهریزی در خصوص توسعه سیستم مدلسازی هیدولیکی بمنظور برنامهریزی ،طراحی ،اصالح و بهرهبرداری از
آن سیستم و آموزش نیروهای بهرهبردار[1].



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



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



مدیریت تجهیزات و امکانات ،تعمیر و نگهداری خطوط انتقال آب و شبکههای جمع آوری فاضالب][4



تخصیص منابع آبی ،برنامه ریزی و مدلسازی توزیع آب



مدیریت شبکههای فاضالب ][6

.6

حوزه معاونت مهندسی و توسعه

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


استفاده از اطالعات و آمار فنی جهت طراحی اجزای مختلف طرحهای آبرسانی و شبکههای فاضالب



استفاده از وضعیت موجود شبکهها جهت طرحهای اصالح و بازسازی آنها



تهیه بانک اطالعاتی مربوط به نقاط کنترل موجود در هر شهر استان بصورت کامپیوتری به همراه شناسنامه موقعیت مکانی این نقاط بصورت
توصیفی و گرافیکی



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



گزارش از وضعیت پروژههای در حال اجرا و میزان پیشرفت آنها



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



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



معماری ساختمانها



استفاده بهینه از فضای فیزیکی و کاهش فضاهای بایگانی و ذخیره نقشهها



استفاده در مباحث زمین شناسی برای کشف و حفاری چاههای آب][4



تحلیل شبکههای آب و فاضالب و خطوط انتقال آب



طراحی بهینه شبکههای توزیع آب و تعیین مسیر بهینه خطوط انتقال آب][6

ب .کاربرد جی ای اس در ﻃراحی ،اجرا و بهره برداری از ﺷبﮑههای آب و فاضالب
.1

کاربرد جی ای اس در ﻃراحی ﺷبﮑههای آب و فاضالب

ب ـه دلیل هزینه زیاد اجرای پروژههای آب و فاضالب شهری ،می بایست تا حد امکان در هنگام طراحی؛ کاهش هزینه را ،ض ـمن تأمی ـن کیفی ـت در نظ ـر
داشــــت .به علت گستردگی شبکهها از لحاظ مساحت تحت پوشش ،امکان مقایسه گزینههای مخــــتلف بــــا یکدیگــــر و انتخاب بهترین گزینه ،بدون
بکارگیری سیستم آنالیز قوی ،غیر عملی به نظر میرسد .آنچه امروزه دراک ـثر ش ـرکتهای مهندسین مشاور انجام میشود ،تنها در نظر گرفتن چند پارامتر
کلی (نظیر شیب و مسیر خیابانهاو تراکم) است؛ چرا که با زیاد شدن پارامترهای مقایسهای و نیز گسترش تدریجی خطوط طراحی ،دیگر بدون بکارگیری
سیستم ،طراحی بهینه غیر ممکن خواهد بود.
م ـواردی ک ـه در طراح ـی شبکهها ،میتوان از جی ای اس بهره گرفت ،مقایسه پارامترهای متعددی از قبیل :شیب زمین ،جنس خاک ،مسیرهای
دسترسی (خیابانها) ،کاربری اراضی ،قیمت زمین ،میزان فاصله تا تأسیسات دیگر ،همسایگیها ،کوتاهترین طــــول ،کمتریــــن عمــــق لولهها ،تأخیر در
افزایش قطر شبکه ،تأمین سرعتهای خودشستشویی ،کمترین زمان ماند فاضالب در شبکه ،برخورد احتمالی شبکه با گسلها ،محلهای روانگرا و محلهای
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دارای پتانسیل گسیختگی زمین ،میزان آسیب پذیری شبکه در اثر رخداد بالیای طبیعی (سیل ،زلزله) و سهولت در کنترل شبکه در این شرایﻂ ،سهولت در
اجرا و بهره برداری آسان از طرح و ...است.
با در نظــــر گرفتن موارد فوق « برهم اندازی » الیههای مربوط به نقشه هر یک از این پارامترها ،به همراه اطالعات مربوط به آنها صورت می
گیرد؛ که توابع آنالیز جی ای اس هم کمک شایانی به حل این مسﺌله پیچیده چند پارامتری میکند .مالحظه میشــود که با در نظر گرفتن این پارامترها،
مدل طراحی به اندازه ای به واقعیت نزدیک می شود که میتوان قبل از اجرا و بهره برداری ،شناخت روشنی از وضعیت آینده شبکه بدست آورده و پیش
بینیها و مالحظات مورد نیاز را در زمینه طراحی ،رعایت نمود.
با بکارگیری جی ای اس در طراحی میتوان الگوریتمی برای طراحی بهینه مسیرها ( بخصـــوص مسیرهای خﻂ انتقال ) با لحاظ نمودن تمامی
پارامترهای ذکر شده ،تعریف کرد .در حالیکه تعیین مسیرها توسﻂ دیگر طراحان به صورت چشمی و یا براساس تجربه صورت می گیرد .در مثال دیگر
میتوان کاربرد جی ای اس را در ترسیم حوزه تحت پوشش هر خﻂ لوله ( حوزه بندی شبکه فاضالب ) چنین عنوان کرد که در جی ای اس حـوزه بـندی
براسـ ـاس سـ ـه پارامـ ـتر « نـ ـزدیک ترین فاصله ،توپوگرافی منطقه و امکان اتصال به شبکه » صورت می گیرد ،حال آنکه در طراحیهای متداول امروزی
ترسیم حوزه ها براساس دید و ایده طراح انجام میشود .بدیهی است که طراح نمــی توانــد چــند گزیــنه فــوق الذکر را با توجه به گستردگی و وسعت
محدودههای مطالعاتی ،به طور همزمان در ذهن آنالیز نماید .بنابرای ـن تغی ـیرات قط ـرها ،در نق ـاط غ ـیر واقعی صورت میپذیرد که مشکالت آن پس از
گذشت مدتی از بهره برداری ،مشخص خواهد شد.
با استفاده از جی ای اس در طراحی ،در صورت ایجاد تغییرات در جزئی از سیستم ،مثالً جابجایی یک منهول ،یا تغییر جهت یا تغی ـیر شیب یک
خﻂ میتوان در همان لحظه اثر آنرا بر کل شبکه محاسبه و مشاهده نمود .حتی میتوان اثر این تغییر را بر هزینه اجرائی پروژه (در صورت داشتن اطالعات
مربوط به متره و برآورد پروژه در بانک اطالعاتی جی ای اس) ،مشاهده نمود .مشکل دیگر طراحی های امروزی ،عدم توانایی در مشخص کردن دقیق
خطوط اصلی و فرعی است که این مشکل نـیز در ایـن سیسـتم ،مـرتفع خواهـد شـد.
بنابرای ـن به هنگام بهره برداری میتوان خطوط اصلی و فرعی را شناسایی کرده و تمهیدات الزم را جهت راهبری آنها در نظر گرفت .در ناح ـیه
بـندی شـبکه طراحـی شـده ،جهـت بهـره بـرداری آینده ،میتوان با در نظر گرفتن پارامترهایی همانند تراکم مشـترکین در نقـاط مخـتلف ،تعـداد حوادث
شبکه در مناطق متفاوت ،میزان عمر شبکه در ناحیههای گوناگون و ...اقدام به ناحـــــیه بندی نمود .بعبارت دیگر مشاور ،میتواند با بهره گیری از جی ای
اس و با توجه به شناختی که از طرح خود دارد ،طرح را جهـــت بهره برداری هر چه بهتر با توجه به مراکز بهره برداری موجود کارفرما ،ناحیه بندی کرده
و در اختیار کارفرما قرار دهد.
الزم بـــه ذکـــر اســـت که تهیه یک سیستم جی ای اس برای یک پروژه ،میبایست همراه با طراحی پروژه شروع شود .علت اینکه امروزه اکثر
پروژه های جی ای اس در شرکتهای آب و فاضالب ناموفق بوده اند ،این است که اطالعات ،زمانی وارد شده که تأسیسات در زیرزمی ـن ق ـرار گرف ـته
اند .بنابراین ،اطالعات حاصله جامع و کا فی نیستند .این هشداری است تا به هنگام طراحی شبکه آب و فاضــالب دیگر شهرها ،به فکر سیستم اطالعات
جغرافیایی آنها باشیم.
در مجمـ ـوع بـ ـا بهـ ـره گـ ـیری از نـ ـرم افزارهای تحت مدیریت جی ای اس (که برای کاربرد در صنعت آب و فاضالب تخصصی مـ ـیشوند)
مـ ـیتوان با مقایسه پارامترهای متفاوت طراحی ،به بهینه ترین حالت ممکن در طراحی دست یافت .با مقایسه موردی بین طراحی شبکه فاضالب یک شهر
به شیوه متعارف کنونی و نیز طراحی همان شهر توسﻂ جی ای اس ،میتوان به اختالف واضح دو روش طراحی از لحاظ کیفیت ،دقت ،سرعت ،کاهش
هزینه و سهولت در اجرا پی برد[2].
.2

کاربرد جی ای اس در اجرای ﺷبﮑههای آب و فاضالب

ام ـروزه ش ـرکتهای آب و فاض ـالب در حال ـی ب ـه این سیسـتم روی آورده ان ـد ک ـه چندی ـن سال از عمر تأسیسات آنها م ـی گ ـذرد .از طرف ـی نقشههای
اجرایی آنها بدلیل عدم به روز آوری و نیز به علت عدم انجام تغییرات و تصحیحات الزم ،بــا وضــعیت موجود مطابقت ندارد .علت این امر این است که
به روز آوری این اطالعات بدون بهره گیری از سیستم اطالعاتی مدرن ،مستلزم صرف وقت و هزینه زیاد است.
از مطالب فوق چنین استنباط میشود که این شرکتها به هنگام طراحی و اجرا ،میبایست به مقوله جی ای اس ط ـرحهای خ ـود توج ـه کن ـند؛
چرا که سیستم جی ای اس زمانی موفق عمل خواهد کرد که همراه با طراحی و اجرای شبکه ،پایه ریزی شــــود یعنــــی در زمانی که براحتی می توان به
اطالعات طرح دست یافت .چون پس از مدفون شدن شبکه در زیر زمین دیگر نمـی تـوان براحتـی به اطالعات جامعی از آن ،دست یافت.
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مشاوران و پیمانکاران میبایست تغییرات احتمالی به وجود آمـ ـده بـ ـه هـ ـنگام اجرا را ،جهت تصحیح اطالعات اولیه ،توسﻂ یک فایل جی ای
اس به کارفرما تحویل دهند تا به هنگام بهره برداری ،اطالعات واقعی ،مورد استفاده قرار گیرند .در م ـرحله اجرا ،با کمک جی ای اس میتوان محاسباتی
دقیق ،در مورد میزان «آسفالت شکافی» و «خاکبرداری» و...نیز انجام داد[2].
.3

کاربرد جی ای اس در بهره برداری ازﺷبﮑههای آب و فاضالب

بـا توجـه بـه فازهای اساسی یک پروژه ( طراحی ،اجرا و بهره برداری) هر اندازه که طراحی و اجرای پروژه دقیق صورت پذیـرد ،اگر بهره برداران نتوانند
سیستم را درست کنترل کنند ،پروژه راندمان مطلوبی را نخواهد داشت .مشکلی که امروزه در سیستمهای بهـــره برداری به چشم میخورد ،عدم دسترسی
به ابزارهای مدیریتی قوی جهت بهره برداری درست از تأسیسات است.
در اکثر طرحها برای طراحی ،تولید و ساخت هزینههای الزم انجام میشود ،اما متأسفانه هزینه صرف ش ـده جه ـت به ـره برداری از این طرحها
بسیار اندک است .در استفاده از طرحهایمدیریتی جی ای اس در تولید ابزارهای بهره برداری میتوان به تساوی نســـبت هزینه به ســـود برابر یک ونیم
نزدیک شد .هزینههای صرف شده جهت بهره برداری در نقطه شروع زیاد است اما در دراز مدت میتوان به کسر فوق دست یافت .اگر از تکنولوژی روز
دنیا برای بهره برداری از آنها استفاده نشود ،با توجه به گستردگی شبکههای آب و فاضالب عالوه بر تحمیل هزینه بهره برداری و نگهداری باال ،مانع از
توسعه و پیشرفت آینده هم میشوند.
با توجه به موضوع خصوصی سازی شرکتهای بهره بردار که امروزه مطرح است و احتمال بروز تغییرات سالیانه این شرکتها و نیز جایگزینی
کوتاه مدت پرسنل بهره بردار ،دیگر نمیتوان به تجربیات و سابقه این پرسنل در امر شناسایی شبکه ها ،امیدی داشت ب خاطر این که رخداد این تغییر و
تحوالت زود به زود ،امکان ذخیره و استفاده از تجربه پرسنل را از بین خواهد برد .بنابراین باید سیستمی طراحی کرد که هر بهره بردار بتواند اطالعات
مربوط به کارکرد خود را نیز به بانک اطالعاتی بیفزاید؛ چون هر بهره بردار به منظور راهبری هر چه بهتر سیستم ،میبایست در ابتدای کار سیستم را
شناسایی کرده و اطالعات مربوط به آن را در اختیار داشته باشد .این شناسایی از طریق یک نقشه و بانک اطالعاتی مربوط به آن (که چیزی جز محیﻂ
جی ای اس نیست) صورت میگیرد .پس ،الزم است قبل از بهره برداری از یک پروژه ،سیستم جی ای اس آن کامل باشد.
با استفاده از جی ای اس امکان تهیه ابزارهای ساده و جامع به منظور بهره برداری بهینه و منا سب از شبکه ها میسر است .ابتدایی ترین کاری که
میتوان در بکارگیری این سیستم در نظر داشت ،اتصال بانک اطالعاتی مربوط به شبکه ،به خطوط لوله است.
شبکههـای آب و فاضالب شهری با صرف هزینه های زیاد ایجاد شده و در زیر زمین واقع شده اند؛ به عبارتی میتوان گفت تمام سرمایه
شرکتهای آب و فاضالب در بستر زمین قرار گرفته است .به همین دلیل این شرکتها بهره برداری مدرن را ،مد نظر قرار داده اند .اما همانطور که عنوان
شد تهیه سـیسـتمهای جی ای اس زمانی راندمان بهینه دارند که قبل ازشروع بهره برداری ،کامل شده باشند .پروژه جی ای اس باید از طراحی شروع ،در
اجرا تکمیل و تصحیح و در هنگام بهره برداری از آن استفاده شود .در این صورت ،هدف متعالی جی ای اس محقق خواهد شد.
البته از جی ای اس برای شبکههای قدیمی نیز میتوان بهره گرفت؛ به این صـــورت که اطالعات مربوط به تعمیرات و مشاهداتی که به هنگام
نگهداری و بهره برداری از شبکه برداشــت میشــود ،به بانک اطالعاتی افزوده شود .در نتیجه به مرور زمان بانک اطالعاتی کاملی از آن شبکه خواهیم
داشت .برای این منظور شرکتهای مشاوره ای تنها میتوانند شروع کار را بعهده گیرند ،چون سیستم شبکههای آب و فاضالب با گذشت زمان در حال
تغییر و تحول است.
برای داشتن سیستم اطالعاتی به روز ،میبایست آمار و اطالعات توسﻂ پرسنل شرکت بهره بردار ،جمع آوری و به سیستم افزوده شود .پیاده
کردن مقطعی سیستم جی ای اس و عدم به روز سازی اطالعات آن در بهره برداری از سیستم ،کمکی نخواهد کرد .ب ـا توج ـه به اینکه تنها پرسنل شرکت
هستند که در مورد مشکالت تأسیسات خود ،آگاهی کافی دارند ،پس کسی جز همیــــن پرسنل نمیتواند جهت جمع آوری آمار و اطالعات ،مفید واقع
شود .این فرآیند مستلزم آموزش (هر چند ابتدایی) اســت .در مورد شناساندن این سیستم ،برای بهـــــره برداری صحیح ،بهره بردار میبایست از جزئیات
مربوط به شبکه کامال مطلع باشد تا بتواند در راهبری این سیستم ،درست تصمیم گیری کند.
آنچه در آرشیو شرکتهای آب و فاضالب به چشم میخورد انبوهی از نقشههای اجرایی اس ـت ک ـه نم ـیتوان جه ـت دریاف ـت اطالعات مورد
نیاز بهره برداری ،چندان به آنها امید داشت در حالی که در سیستم جی ای اس میتوان «مانیتوریــــنﮓ شبکه» را ایجاد کرد تا با شبیه سازی هیدرولیکی و
حتی کیفی شبکه آنهم با توجه به تغییرات فصلی و س ـاعتی ،ش ـبکه ب ـه ص ـورت دی ـداری در آم ـده و به ـره ب ـردار بتواند وضعیت شبکه را تحت نظر داشته
باشد ویا با استفاده از اندازگیری های واقعی ،محاسبات شبیه سازی را کالیبره کرد.
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امـــــروزه دیگر از داده های محاسباتی برای بهره برداری استفاده نمی شود ،بلکه با استفاده از مجموعه سنسورها (به صورت خودکار) و اندازه
گیری واقعی پارامتر های شبکه ،آن را مانیتورینﮓ و کنترل میکنند .همچنین برای کمک به بهره برداری به هنگام وقوع حادثه چه طبیعی (مانند وقوع
سیل ،زلزله و یا تخریب یک قسمت از سیستم) و چـه مصـنوعی ،با استفاده از این ابزار ،بهره بردار میتواند وضعیت آینده سیستم را مانیتورینﮓ کند.
جی ای اس میتواند اعالم ک ـند ک ـه ک ـدام ش ـیرها بسته شوند ،تا کمترین جمعیت ممکن ،دچار بی آبی شود ویا اینکه حتی سرویس اتفاقات از
کدام مسیر حرکت نماید تا سریعتر به محل حادثه برسد ویـــا اینکه بـــا ترکیب چند ویژگی به پرسشهای متنوع بهره بردار پاسخ دهد ،به عنوان مثال لوله
هایی که دارای قطر  311میلیمتر ب ـوده و در خ ـیابان  01م ـتری واقعند ،و ده سال از عمر آنها می گذرد ،در زمستان گذشته دچار مشکل شده اند و بروز
مشکل ساعت هشت صبح بوده را مشخص نماید[2].
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نتیجه گیری

امروزه با پیشرفت علم و وجود رایانه امکان پردازش سریع و انجام محاسبات پیشرفته امکان پذیر شده است .صنعت آب و فاضالب همانند تمامی شاخه
های دیگر علم از این مهم مستثنی نیست.
با توجه به ر شد جمعیت و وجود حجم عظیم ا صالحات و نیاز به دقت باال در این صنعت ،خ صو صاً در طراحی ،اجرا و بهره برداری از خطوط
انتقال آب و شبکه های آب و فاضالب روشها و سیستمهای نوینی به وجود آمده است .یکی از این سیستم ها که به کمک حوزه آب و فاضالب آمده،
 GISیا سیستم اطالعات جغرافیایی است.
بنابراین ،باتوجه به مســﺌولیت خطیر شــرکت های آب و فاضــالب در تهیه و تأمین و توزیع آب شــرب بهداشــتی و جمع آوری ،تصــفیه و دفع
فاضــالب و نیاز به پاســخگوئی مطلوب به مردم در کلیه زمینه ها ،ســاماندهی و افزایش بهره وری از منابع موجود ،بهینه ســازی ســرمایه گذاری ها و برنامه
ریزی ها ،تصــمیم گیری دقیق مدیران ،ســرعت و دقت انجام کار و تعیین قابلیتها ی توســعه در مناطق و مکانهای مختلف اســتفاده از ســیســتم اطالعات
جغرافیایی بسیار مؤثر و مفید خواهد بود.
در این مقاله بسیاری از کاربردهای نوین جی ای اس در حوزه آب و فاضالب بیان گردید .همانطور ک ـه ع ـنوان شد ،هدف اولیه در شبکه های
آب و فاضالب ،انتقال اطالعات شبکه به یک سیستم اطالعاتی مـدرن ،بـرای استفاده در مدیریت و بهره برداری از شبکهها است و هدف متعالی آن تحلیل
شبکهها ،و استخراج شاخصهای تصـمیم گـیری بـرای بهـره بـرداری علمـی و صحیح از آنها است.
بهره برداری صحیح با توجه به وضعیتهای مخ ـتلف شبکه ،موجب کاهش آب بحساب نیامده در شبکههای آب و جلوگیری از نشت فاضالب
و آلودگی آبهای زیرزمینی از شبکههای فاضالب ،و رضایت مشتریان میشود.
درحال حاضر ،اکثر شرکتها در مرحله ورود اطالعات به این سیستم هستند یا حتی در بعضی موارد به این فاز نیز نرسیده اند و در آیــــنده امید
آن است که پس از گذر از این مرحله ،به پردازش و آنالیز دادههای خود و نیز مدیریت و برنامه ریزی در جهت راهبری تأسیسات شان ،با توجه به وضعیت
و نیازهای واقعی کشور ،برسند.
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