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خالصه
ثشٍص حَادث ٍ اتفبلبت ؿجىِ ّبی آثشػبًی یىی اص هَاسد ؿبیغ ٍ ّویـگی هی ثبؿذ وِ هٌجش ثِ ًـت آة هی گشدد .آة ّذسسفتِ دس ایي فشآیٌذ
داسای اسصؽ التلبدی لبثل تَجْی ثَدُ اػت .حَادث ؿجىِ ّبی آثشػبًی ؿْشی یىی اص ػَاهل هْن تلفبت آة ،لغغ آة هـتشویي ،ایجبد
ًبسضبیتی دس آًْب ٍ آلَدگیْبی حبًَیِ هی ثبؿذ .لزا ثشسػی حَادث دس ؿجىِ تَصیغ آة ثِ هٌظَس هذیشیت ٍ وبّؾ حَادث ضشٍسی اػت .ایي
هَضَع ثِ ٍیظُ دس حبل حبضش ثب تَجِ ثِ هـىالت ثحشاى ووجَد آة ٍ دسكذ ثبالی تلفبت آة دس ؿجىِ ّبی تَصیغ آة ؿْشی دس وـَس ،اص
ضشٍسیبت تحمیمبت وبسثشدی دس ؿشوتْبی آة ٍ فبضالة اػتّ .ذف ایي هغبلؼِ ثشسػی حَادث دس ؿجىِ ّبی تَصیغ آة ؿْشی ثش اػبع
ػیؼتن ّبی اعالػبت جغشافیبیی اػت .ػیؼتوبتیه ًوَدى رخیشُ ٍ اػتفبدُ اص اعالػبت تجْیضات ؿجىِ تَصیغ ٍ ػولیبت تشهین حَادث ،ثبال ثشدى
ػشػت تؼویش حَادث ٍ پبییي آٍسدى تلفبت فیضیىی آة ،اهىبى وبّؾ تؼذاد حَادث ،كشفِ جَیی التلبدی ،پبییي آٍسدى ّضیٌِ ّبی تشهین ٍ سفغ
حَادث اص جولِ هضایبی ایي ػیؼتن اػت .دس ایي تحمیك ثب جوغ آٍسی اعالػبت هشثَط ثِ حَادث دس ؿجىِ ّبی آثشػبًی ٍ ثب اػتفبدُ اص اهىبًبت
حجت ،تلفیك ٍ تحلیل دادُ ّبی هىبى هشجغ دس ػیؼتن ّبی ًشم افضاسی  ٍ GISتحلیلْبی آهبسی هختلفً ،ؼجت ثِ پشداصؽ اعالػبت حَادث الذام
ؿذ .ثب جبًوبیی هبّبًِ اتفبلبت دس هىبى ٍالؼی دس  GISاهىبى تحلیل اتفبلبت ٍ تلوین ثشای اكالح ؿجىِ ٍ اًـؼبثبت هیؼش ؿذ.
کلمات کلیدی :اتفاقات ،شبکه آبرسانی ، GIS ،انشعابات
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مقذمه
ؿبّشٍد ثب جوؼیتی ثبلغ ثش ّ 061ضاس ًفش ( ؿبّشٍد ٍ هٌبعك تحت پَؿؾ آثشػبًی ؿبهل سٍدیبى ،دیضج ،هغبى ٍ  )...داسای  61806هـتشن هی ثبؿذ

وِ آة ؿشة خَد سا اص  22حلمِ چبُ ٍ  0سؿتِ لٌبت تبهیي هی ًوبیذ .ایي ؿْش دس حبؿیِ ؿوبلی دؿت وَیش ٍ دس داهٌِّبی جٌَثی سؿتِوَُ الجشص ثب
هَلؼیت جغشافیبیی  21دلیمِ ٍ  66دسجِ ػشضی ٍ  18دلیمِ ٍ  1۵دسجِ عَلی ثب استفبػی هؼبدل  0681هتش اص ػغح دسیب ٍالغ ؿذُ اػت .ثِ دلیل هَلؼیت
تَپَگشافی داسای  072هتش اختالف استفبع دس هحذٍدُ آثشػبًی خَد اػت .ؿجىِ ؿْش ثِ دلیل هَلؼیت تَپَگشافی ٍ ًحَُ لشاسگیشی هخبصى ثِ  ۵صٍى
فـبسی تمؼین گشدیذُ اػت ٍ آثشػبًی ثِ كَست حملی دس ؿجىِ اًجبم هی ؿَد.
ثبال ثَدى تؼذاد حَادث ٍ اتفبلبت دس ؿجىِ ّبی تَصیغ آة ؿْشی ،ثبػج ثبال سفتي تلفبت فیضیىی آة ٍ ّضیٌِ تشهین حَادث هی گشدد] . [0ایي هَضَع
ثِ ًحَی ثش هٌبثغ هبلی ؿشوتْبی آثفب تأحیش هی گزاسد وِ ثِ جبی ػَدآٍسی ،آًْب سا ثب صیبى هَاجِ هی وٌذ.عجك آهبس اسائِ ؿذُ تَػظ ؿجىِ اعالع سػبًی
ؿشوت هٌْذػی آة ٍ فبضالة وـَس ،ثِ عَس ػبلیبًِ ًضدیه ثِ یه هیلیَى حبدحِ دس ؿجىِ ّبی تَصیغ آة ؿْشی ایشاى ثِ ٍلَع هی پیًَذد ٍ ثیؾ اص
 21دسكذ اص ول دسآهذّبی ؿشوتْبی آة ٍ فبضالة كشف تشهین ایي حَادث هی ؿَد[  .]2ثِ ػٌَاى ًوًَِ ثشاػبع گضاسؽ تجویغ كَستْبی هبلی
ػبل  0678ؿشوت هٌْذػی آة ٍ فبضالة وـَس ،هجلغ  ۵1627626111سیبل(لیوت دفتشی) ّضیٌِ سفغ حَادث ٍ اتفبلبت دس ول وـَس ؿذُ اػت ،حبل
اگش ّضیٌِ آة ّذس سفتِ ثِ ّضیٌِ فَق اضبفِ ؿَد هجلغ ثؼیبسثبالیی ثذػت هی آیذ.
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دس ایشاى هَضَع هغبلؼِ آة ثحؼبة ًیبهذُ ٍ GISدس ؿجىِ ّبی تَصیغ آة تَػظ ؿشوت هٌْذػی آة ٍ فبضالة وـَس اص ػبل  0676پیگیشی
گشدیذ .دس ایي ساػتب ثب اًتخبة پبیلَتْبیی دس تؼذادی اص ؿْشّبی وـَس هغبلؼبت آغبص گشدیذّ .وچٌیي عشح جبهغ ػیؼتوْبی اعالػبت هىبًی آة ٍ
فبضالة ؿْشی [  ،] 2دػتَسالؼول وبّؾ ٍ وٌتشل آة ثحؼبة ًیبهذُ[  ٍ ]6دػتَسالؼول حَادث ٍ اتفبلبت ؿجىِ آثشػبًی[  ] ۵دس ػبل ّبی ٍ 0678
 0679تْیِ ٍ دس اختیبس ؿشوتْبی آة ٍ فبضالة لشاس گشفت.
ایي تحمیك دس ًظش داسد تب اكَل ٍ هفبّین پبیِ ٍ وبسثشدی ػیؼتوْبی حَادث ٍ اتفبلبت دس ؿشوتْبی آة ٍ فبضالة ؿْشی سا ثش پبیِ ػیؼتوْبی
اعالػبت هىبًی ثشسػی ًوبیذ .ػیؼتوبتیه ًوَدى رخیشُ ٍ اػتفبدُ اص ثبال ثشدى ػشػت GIS ،اعالػبت تجْیضات ؿجىِ تَصیغ ٍ ػولیبت سػیذگی ثِ
حَادث ٍ اتفبلبت ثب اػتفبدُ اص سػیذگی ثِ حَادث ٍ اتف بلبت ٍ پبییي آٍسدى تلفبت فیضیىی آة ،تجضیِ ٍ تحلیل ٍ ثشسػی اعالػبت ثذػت آهذُ دس
ساػتبی تْیِ گضاسؿبت هذیشیتی ٍ اًجبم توْیذات الصم دس خلَف  GISاص حَادث ٍ اتفبلبت ثب اػتفبدُ اص وبّؾ تؼذاد حَادث ٍ اتفبلبت ،كشفِ
جَیی التلبدی ٍ پبئیي آٍسدى ّضیٌِ ّبی تشهین ٍ سفغ حَادث ٍ اتفبلبت اص اّذاف ایي تحمیك هی ثبؿٌذ.
.2

مراحل رسیذگی به اتفاقات و ثبت نتایج
اػالم حبدحِ  :حَادحی وِ دس ػغح ؿْش اتفبق هی افتذ ثِ دٍ عشیك ثِ ٍاحذ اتفبلبت گضاسؽ دادُ هیـَد:

الف – تلفي 022
ة -اص عشیك هشاجؼِ حضَسی هـتشن ٍ یب ّوىبساى ٍ هذیشاى
پغ اص اعالع سػبًی ثِ ٍاحذ اتفبلبت ثشای ّش حبدحِ ثب تَجِ ثِ هبّیت وبس ،اویپ ّبی اجشائی دس ًظش گشفتِ ؿذُ وِ ثش اػبع اٍلَیت صهبى اًجبم ،ثِ
اویپ ّبی هَسد ًظش اسجبع دادُ هی ؿَدً .ظبست ثش وبسّب دس حیي اجشا تَػظ هؼئَل ؿجىِ اًجبم هی گیشد .حجت وبسّبی اًجبم ؿذُ دس ػیؼتن 022
تَػظ اپشاتَس اًجبم هی گیشد.
اسائِ آهبس ثلَست هبّیبًِ ٍ ّفتگی ٍ یب تبسیخ ّبی دلخَاُ اص عشیك ػبهبًِ  ٍ 022اسائِ گضاسؿبت ولی لَلِ ٍ اتلبالت ٍ الالم هلشفی ٍ ًَع ٍ تؼذاد
حَادث اًجبم ؿذُ ،خَاّذ ثَد وِ ثِ ٍاحذ  GISاسائِ خَاّذ ؿذ.
.3

مراحل تحقیق

 .3.1انتخاب منطقه پایلوت و پیاده سازی سیستم:
ثب اًتخبة ؿجىِ تَصیغ آة ؿْش ؿبّشٍدً ،مـِ هٌغمِ ؿبهل اعالػبت هىبًی اهالن ،خیبثبًْب ٍ تجْیضات ؿجىِ تَصیغ ،سلَهی ؿذُ ٍ پغ اص
ػبخت تَپَلَطی ثِ ًشم افضاس  ARCGISاًتمبل دادُ ؿذ .پیبدُ ػبصی ػیؼتن  GISؿبهل ٍاس د ًوَدى دادُ ّبی جوغ آٍسی ؿذُ دس چْبسچَة تؼییي
دلیك ػَاسم هىبًی ٍ استجبط ثیي آًْب ٍ دس آسایِ ّبی پیبدُ ػبصی ػیؼتن تْیِ ؿذُ دس هشحلِ هذلؼبصی ثِ ػبختبس اعالػبتی هَسد ًظش GIS
هی ثبؿذ[  .] 6ایي تحمیك ثِ سٍؽ تَكیفی -همغؼی ثش سٍی  2681حبدحِ دس هذت  8هبُ  ،اص فشٍسدیي  0691تب آثبى  0691ثب تىویل پشػـٌبهِ ثش سٍی
ولیِ حَادث اتفبق افتبدُ دس ؿجىِ آة ؿْش ؿبّشٍد كَست گشفتِ اػت .دس ایي پشػـٌبهِ ّب ولیِ پبساهتشّب ٍ هتغیشّبی هشثَط ثِ حبدحِ اػن اص ًَع
حبدحِ  ،صهبى حبدحِ  ،جٌغ  ،لغش ٍ ػوك وبسگزاسی لَلِ ّب ٍ هَلؼیت حبدحِ ٍ ػبیش اعالػبت دیگش دس عَل ؿجبًِ سٍص حجت گشدیذُ اًذ .ثبًه اعالػبتی
اتفبلبت ثب تَجِ ثِ ؿىل 0حجت ٍ دس  GISپیبدُ گشدیذ.
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ؿىل  -0ثبًه اعالػبت حجت اتفبلبت دس GIS

اص آًجبییىِ حَادث هَجَد دس ؿجىِ ؿبهل اتفبلبت ؿجىِ ،اًـؼبثبت ٍ خغَط اًتمبل هی ثبؿذ دس فبیل هزوَس توبهی هَاسد حتی ػلل ایجبد حبدحِ وِ
گبّی ؿبهل ًلت ًبهٌبػت ،لغؼبت ًبهشغَة ،ثْشُ ثشداسی غیشاكَلی ٍ  ....هی ثبؿذ جوغ ثٌذی ؿذُ اػت.
جْت ثشسػی ٍ تحلیل ًتبیج اعالػبت هـتشویي ،ؿجىِ تَصیغ ،خغَط اًتمبل هَسد ًیبص هی ثبؿذ وِ جوغ آٍسی ٍ حجت گشدیذ .ثِ كَست
فبیل ٍ Geodatabaseاسد  GISؿذ .ؿىل ً 2وبیی اص اعالػبت حجت تشاون هـتشویي ٍ ؿجىِ تَصیغ سا ًـبى هی دّذ .اعالػبت هـتشویي ؿبهل
اؿتشان ،آدسع ،وذ ،لَلِ اًـؼبة ٍ  ٍ ...اعالػبت ؿجىِ ؿبهل لَلِ ّب ،الغبس ٍ  ...خَاّذ ثَد.
تشاون حَادث ٍ اتفبلبت دس  8هبِّ اٍل ػبل  91دس ؿىل ً 6ـبى دادُ ؿذُ اػت .ؿىل  ۵گشاف تؼذاد اتفبلبت ثش سٍی ؿجىِ ٍ اًـؼبثبت سا ًـبى
هی دّذ .حَادث اًـؼبة ؿبهل ؿیش اًـؼبة ،وٌتَس ،لَلِ اًـؼبة ،هحفظِ ٍ  ...هی ثبؿذ.

ؿىل :2اعالػبت هـتشویي ٍ ؿجىِ تَصیغ
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ؿىل :6تشاون حَادث ٍ اتفبلبت دس  8هبِّ اٍل ػبل

ًگبُ ولی ثِ ًمـِ تشاون حَادث ٍ اتفبلبت ًـبى هی دّذ هٌبعك هؼتؼذ ثشای اًجبم وبس اكالحی چِ هٌبعمی ٍ دس وذام صٍى لشاس داسد .ایي هٌبعك هی
تَاًذ تحت تبحیش چٌذ دلیل ػوذُ تشاون اتفبق ثبالیی داؿتِ ثبؿٌذ .تشاون اتفبلبت ػوذتب دساًـؼبثبت ٍ ؿجىِ تَصیغ هی ثبؿذ .یىی ػذم ویفیت ؿجىِ ٍ
ًبهشغَة ثَدى آى ٍ دیگشی فـبس ؿجىِ دس هحل اتفبق ٍ ًبهشغَة ثَدى لَلِ ّبی اًـؼبة ( ؿىل  1تشاون اتفبلبت ثش سٍی اًـؼبثبت) هی ثبؿذ هی ثبؿذ.

ؿىل :۵گشاف تؼذاد اتفبلبت ثش سٍی ؿجىِ ٍ اًـؼبثبت
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ؿىل :1تشاون اتفبلبت ثش سٍی اًـؼبثبت

.3.2

تراکم اتفاقات بر روی انشعابات

پغ اص جوغ آٍسی اعالػبت حَادث ٍ اتفبلبت ٍ ٍسٍد آًْبثِ  ( GISؿىلً )1تبیج آهبسی هَسد ًیبص ثذػت هی آیذ .عجك فشهَلً 0ؼجت حَادث

اًـؼبة ثِ اصای ّش  011اًـؼبة  6حبدحِ هی ثبؿذ.وِ ایي همذاس دس همبیؼِ ثب هؼیبسّبی جْبًی 6 3ثشاثش ثیـتش هی ثبؿذ.

تعداد حوادث انشعاب
= نسبت حوادث انشعاب

()0

تعداد کل انشعابات

دس ایي ؿشایظ تشاون اتفبلبت ًـبى اص ػذم ویفیت لَلِ ٍ اتلبالت اًـؼبة سا هی دّذ .ایي دس حبلی اػت وِ فـبس ؿجىِ دس سًج اػتبًذاسد هی ثبؿذ.

 .3.3تراکم اتفاقات بر روی شبکه توزیع
ثب تَجِ ثِ ٍجَد  62۵ویلَهتش عَل ؿجىِ ٍ  ۵78اتفبق ثش سٍی ؿجىِ ،هتَػظ ؿبخق حَادث ؿجىِ عجك فشهَل  2همذاسی ثشاثش ثب  1.76حبدحِ ثِ اصای
ّش ویلَهتش عَل ؿجىِ هی ثبؿذ.
تعداد حوادث شبکه

()2

= نسبت حوادث شبکه
طول کل شبکه توزیع

عیك ثشسػی ّبی كَست گشفتِ ػوذُ حَادث ٍ اتفبلبت ثش سٍی ؿجىِ هشثَط ثِ :
الف :فشػَدگی ٍ اجشای ًبهٌبػت وبس
ة :ویفیت پبییي جٌغ لَلِ ٍ هتؼلمبت هلشفی
ج :ػذم ثْشُ ثشداسی كحیح اص ؿجىِ
د :حفبسی ّبی كَست گشفتِ تَػظ ػبیش اسگبى ّبی خذهبتی ؿْشی اص لجیل ؿْشداسی ،هخبثشات ،فبضالة هی ثبؿذ.

 .6ؿبخق جْبًی حَادث اًـؼبة ثِ اصای ّش  011اًـؼبة دس ػبل یه حبدحِ هی ثبؿذ
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نتیجه گیری

.4

ثب تَجِ ثِ آًچِ گفتِ ؿذ هؼبئل هشثَط ثِ اتفبلبت ،لؼوت لبثل تَجْی اص هٌبثغ هبلی ؿشوت آة ٍ فبضالة وـَس سا ثِ لحبػ التلبدی ،فٌی ٍ ًیشٍی
اًؼبًی تحت تبحیش لشاس هی دّذ .ثب اػتفبدُ اص ػیؼتن  GISعشاحی ؿذُ دس ایي تحمیك ثِ هذیشیت ٍ وٌتشل ػیؼتن حَادث ٍ اتفبلبت پشداختِ تب ثب دس
اختیبس گشفتي اعالػبت دلیك ٍ ثِ ه َلغ تَػظ گشٍّْبی اهذاد دس اػشع ٍلت ًؼجت ثِ سفغ حبدحِ الذام گشدد .آهبس ٍ اسلبم دس هحذٍدُ هَسد ثشسػی ًـبى
هی دّذ وِ تؼذاد اتفبلبت اًـؼبثبت تمشیجبً  6ثشاثش اتفبلبت هشثَط ثِ ؿجىِ ّبی تَصیغ ٍ اًتمبل اػت .اختلبف ثَدجِ ثشای اكالح اًـؼبثبت هـتشویي ٍ
ّوچٌیي ثشًبهِ سیضی جْت خشیذ وبالی ثب ویفیت ضشٍسی ثِ ًظش هی سػذ.
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