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  هاي بهنگامتهيه نقشهراهنماي 
  ها در شبكه آبرسانيو ارتقاء مستمر كيفيت نقشه

  1388 تابستان

  كارفرما: 

  شركت مهندسي آب و فاضالب كشور
  برداريمعاونت نظارت بر بهره

  كاهش آب بدون درآمددفتر نظارت بر مديريت مصرف و 
Web: www.nww.co.ir 

  مشاور:

  راهدان سما
Web: www.samacorp.com
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چكيده
شكل ،ه اندازه

جسام فيزيكي
رين اسناد فني
حفظ صحت و

  ردار است.

دار است كه ني
و اججغرافيايي   

تر ها اساسي شه
باشند و ح ب مي

ت حياتي برخور

ه تصويري معن
عوارضِ وقعيت
كند. نقش ان مي

توزيع آب هاي ه
ش آنها از اهميت

نقشه
و مو
را بيا
شبكه
ارزش

  

  

 

 

  

  



  كيده 2

  

ا بيان 
هميت 
 سهاي

مايش 
هري و 
د. اين 

 و چه 
باشند. 
سياري 
دكاران 
زميان 

خود را 
ند. در 
 ديگر 
ستگاه 
مستند 
ستم، از 

چك  هاي آبرساني،

ش آب بدون درآمد
 

راسام فيزيكي 
 ارزش آنها از اه

هايي با مقياس شه
ارند و براي نم

تأسيسات شه ل
شود استفاده مي

عيتي و شهري
ب مي د و ذخيره

اند. در بس ن رفته
 در ذهن استاد
 از اطالعات، ا

يگاه بايسته خ
يابن  انتقال نمي

 است. به بيان
 است كه در دس
عات بي آنكه م
وج وي ازسيست

قشه ها در شبكه

 و نظارت بر كاهش
  و فاضالب كشور

و اجسرافيايي
حفظ صحت و

از نقش  معموالً
بيشتري دسيار 

محلهايي كه
ا 1:2000ياس 
  كند.  يت مي

راكز بزرگ جمع
توليد سسيسات

 از آنها از ميان
ها وقعيت لوله

بخش مهمي، 

ها جاي ها نقشه
ه روي نقشه
خارج نگرديده
عات با ارزشي 
زشي از اطالع

خرو با مطلع و

  گيرند.

 مستمر كيفيت نق

تر مديريت مصرف
آبركت مهندسي 

جغر  عوارضِ ت
باشند و ح ب مي

تمهاي شهري
بس بزرگنمايي 

 روند. در نقشه ي
 معموالً  از مقي

كفايهاي شبكه 
چه در مرضالب
و تأسآب وزيع

اداري بسياري
ي سيستم و مو
ن به هر دليل،

ر اغلب شركته
هاي جديد به ه

سنتي خويش
دكي از اطالعا
. قسمت با ارز
حضور شخص

گ رسي قرار مي

ي بهنگام و ارتقا

دفت
شر

و موقعيتشكل
توزيع آب هاي ه

الب و در سيست
،1:500هاي شه

ضي به كار مي
گردد،    خص مي

ت و ساير المانها
هاي آب و فاضال
ب از سيستم تو
ل و انتقاالت ا
 اطالعات فني
سترسي به ايشان

درست و هنوز
و يافته شوند ي

موارد از قالب س
شود تنها اند مي

كه وجود دارد.
فته و با عدم ح

مورد برر ي آنها

ي تهيه نقشه هاي

ش ، كه اندازه
شبكهسناد فني

ت آب و فاضال
گردد. نقش  مي

د امالك و اراض
 روي آنها مشخ

، شيرآالتها وله
شركته  معموالً

هاي مناسب شه
و در نقل  ي بوده

جود نداشته و
عدم دستي و يا

به گذشته نيس
نميييرات ثبت

بكه در بيشتر م
ديده م موجود

ب، درباره شبك
ستم جريان ياف

سازيگي بهنگام

راهنماي

دار است  معني
ترين اس  اساسي

 است. در صنعت
استفاده 1:200

حدودفكيكي و
و شيرآالت  بر
ي تشخيص لو

ها، شايان نقشه
فاقد نقشچك،

همگي دستي ي
اي وج گز نقشه

و با بازنشستگي

ها مربوط ب تي
بسياري از تغي
العات فني شب

هاي نقشهي از
ي آب و فاضال

در سيس شفاهي
 

و چگونگ ها شه

  چكيده

شه تصويري
ها كند. نقشه ي

ياتي برخوردار
00تا 1:500ن 

اكن بصورت تف
ها، مخازن و له

براياغلب قياس 
ت شوجود اهمي

ر شهرهاي كوچ
هاي قديمي شه

 موارد نيز هرگ
گهداري شده و

  ود.ر ي
كاست بته تمامي

اند. هنوز ب افته
قيقت سير اطال

بسياريچه در 
اري شركتهاي

شد، بصورت نو
 د. نرو يان مي
نقش راهنمار اين 
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  كيده 3

  

ز 
  ي

 

 

 
  
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

چك  هاي آبرساني،

ش آب بدون درآمد
 

پيشنياز رتبط
مطالعاتي

 ،12 ،- 

 ،13 ،1 

1  1 
13 1 ،2

1 
1 1 ،2

1 
6 

1  - 
- 
- 
- 
2 ،3

- 
- 
- 
- 

قشه ها در شبكه

 و نظارت بر كاهش
  و فاضالب كشور

مدارك مر

،9، 7الي 2
13 

4 ،6،8 ،9،
16 ،17 

10،12 ،13
5 ،6،12 ،3
2 ،3 

4 ،8،9 ،13
-  
-  

17، 2،6، 1 ه
3 ،11 

 10 
1 ،3،4 

1 ،4،6 

-  
-  
2 

2 ،9 

 مستمر كيفيت نق

تر مديريت مصرف
آبركت مهندسي 

هاي شبكه و حادثه
G 

ها   كيفيت نقشه

  ساني شهري

ي بهنگام و ارتقا

دفت
شر

  هنما

 فشاري

 

هاداشت مؤثر داده
GISهكيكي آماد

ع و ارتقاء مستمر

 ش هدررفت

آبرسا و تأسيسات

  مدارك ساير

ي تهيه نقشه هاي

عنوان راه

  واقعي

  ظاهري

DMA 

 ساني شهري

هاي فطراحي زون
مجاز بدون درآمد

رش حوادث و برد
هاي تفكنقشهههي

توزيعهنگام شبك
 ومترها
هاي كاهشبرنامه

داخلي مشتركين
  شبكه

هاخوردگي در لوله

س با هاي بهنگام قشه

راهنماي

 االنسينگ آب

هدررفتمديريت

هدررفتمديريت
Aطراحي و اجراي

در آبري عملكرد
و طمديريت فشار

مديريت مصارف م
 شارسنجي

بت و تحليل گزار
مميزي اماكن و ته

هاي بهنقشهههي
فلوو تستنتخاب

رزيابي اقتصادي ب
 مديريت مصرف

كاهش هدررفت د
صالح و بازسازي
رزيابي و كنترل خ

تهيه نق  راهنماي ط

 

 كد

راهنماي با  1

مدراهنماي   2

مدراهنماي   3
راهنماي ط  4
هاي شاخصه  5
راهنماي مد  6
راهنماي مد  7
راهنماي فش  8
راهنماي ثب  9

راهنماي مم  10
راهنماي ته  11
راهنماي انت  12
راهنماي ار  13
راهنماي مد  14
راهنماي ك  15
راهنماي اص  16
راهنماي ار  17

. ارتباط1-1  جدول
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 هانقشه
هاي  يه نقشه
 گيرد. قرار مي

سازي نم
ها و تهي  نقشه

 مورد بررسي قر

ه و بهنگام
به روز رساني
م در اين فصل

گي تهيه
نحوه ب
بهنگام

مروري  بر چگونگ
  

 

 

  



 1صل 5

  

هاي  شه
دهند  ي

هر روز 

ي غير 
 حالت 
 طبقة 
 مطلع 
 است. 
شكاف 
تي در 

، فصهاي آبرساني

ش آب بدون درآمد
 

 

خش فني، نقشه
 را  از دست مي

ها بايد ه نقشه 

ت رشد روشهاي
ها به شهل نق

فزون ميان دو
پرسنل تجربي

گرديدهي ديگر 
 و توسعة اين ش
 فني و مديريت

شه ها در شبكه ه

 و نظارت بر كاهش
  و فاضالب كشور

 هانقشه

ش عملياتي و بخ
ت و دقت خود
، و بخش فني

ها موجبات قشه
د و عدم تبديل
يد شكاف روز ا
 استادكاران و پ

از سوي يع آب
 موثر بر رشد
دهاي نامناسب

 مستمر كيفيت نقش

تر مديريت مصرف
آبركت مهندسي 

سازي نم

في ميان بخش
ه سرعت كيفيت
بخش عملياتي

ب بودن اين نق
هاي موجود شه

ت باعث تشدي
و از يكسو زيع
هاي توزي كه شب

ز عوامل اصلي
گيري راهبرد ل

ي بهنگام و ارتقا م

دفت
شر

 و بهنگام

  شها

نبود ارتباط كاف
اند به م گرديده

مستمر ميان ب

واردي نامناسب
 استفاده از نقش
و انتقال اطالعات
لع از شبكة توز
ظري مرتبط با

توان يكي از مي
ساز اصلي شكل

ي تهيه نقشه هاي

گي تهيه

چالش و  نگام 

دليل ن  هبالب،
ف هزينه بهنگا
ت وجود ارتباط

  نند.
ديمي و در مو

اند. عدم  آورده
 تغيير، تكثير و
 كيفي غير مطل
مباني فني و نظ
ا بدون شك م
س يد خود زمينه

راهنماي

1.  

ر چگونگ

 نقشهه 

بهن نقشه هاي 

اي آب و فاضال
هايي كه با صرف
ت كه در صورت
 باالتري پيدا كن

هاي قد به نقشه
ري را فراهم
سهيل پردازش،
 و كارشناسان
و غير مطلع از م

هاي بهنگام ر ه
 كه بدون تردي

فصل
مروري بر

تهيه .1- 

ن .1- 1- 

ر اغلب شركتها
وجود، حتي آنها
 اين در حاليست

كيفيت ب زش و
دم دسترسي به

بردار صولي بهره
قومي جهت تس
صلي مهندسين
 شبكة توزيع و
دم وجود نقشه
نست. شكافي
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 1صل 6

  

صالح 

اند به  ه

ضالب 
 هرگز 

 مبناي 

سترسي 

 داخل 
طرح و 
ربي و 
اهي و 

يتهاي 

ت. اين 
پس الً 

، فصهاي آبرساني

ش آب بدون درآمد
 

 و پر هزينة اص

 را فراهم آورده

  كه 

هاي آب و فاض
بوده يا از ابتدا

ر كيفيت فني م

ي نسبت به دست

روي بازدارندة
ت و هرگونه ط
ني پرسنل تجر
يي بدون همرا

  وسعه

يل محدودي بدل

 توزيع آب است
معموال. گيرد مي

شه ها در شبكه ه

 و نظارت بر كاهش
  و فاضالب كشور

 بسيار حساس

ب و فاضالب

و ميانسال شبك
 تأسيس شركته
د در دسترس نب

 ل شبكه

همچنين از نظر

ساس نياز جدي

صورت يك نير
ي درآمده است
 رضايت و ناامن
ها  چنين برنامه

ري اصالح و تو

ي بتعداد كافي

اسب از شبكه
م استفاده قرار 

 مستمر كيفيت نقش

تر مديريت مصرف
آبركت مهندسي 

هاي ون برنامه
   است. 

طح شركتهاي آب

 بافت قديمي و
داري پيش از

 در اغلب موارد

ديمي و ميانسال
ر فيزيكي و ه

بي و عدم احس

اتي بتدريج بص
ي اطالعات فني
 احساس عدم
بال و موفقيت

 ت.

ه فعاليتهاي جار

ه پرسنل كيفي

هاي منا ه نقشه
موردي شبكه 

ي بهنگام و ارتقا م

دفت
شر

ضالب همچوا
سر كشور بوده

ها در سطح نقشه

(As Built) در
برد مورد بهرهع

ها ن اين نقشه

ر بافت قديي د
نامناسب از نظر

به پرسنل تجرب

 شكاف اطالعا
رد مستندسازي
هنگام اغلب با
حاليست كه اقب
الً ناممكن است

ئيات مربوط به

 و فاضالب به

بهنگام    

 گام براي تهيه
سازي  بستر پياده

ي تهيه نقشه هاي

كتهاي آب و فا
(Reha در سراس

عيت نامناسب ن

هاي اجرايي شه
از شبكة توزيع
بداليل گوناگون

هاي اجرا  نقشه
بدليل كيفيت نا

  اند.  نگرفته

وط به شبكه ب
 طالعات

و توسعة اين
رويكرد در مور

هاي به ه نقشه
گردد و اين درح
ي مرتبط عمال

ستندسازي جز

 شركتهاي آب

نقشة ي تهية 

هري نخستين
وناي پيمايش

راهنماي

ز عملكرد شرك
abilitation Pro

ه موجبات وضع
  ز:

سترسي به نقش
 قابل توجهي
گرديده است. ب

  اند. گرديده

 فني نامناسب
ي بجا مانده ب
ي بعدي قرار ن

ر اطالعات مربو
 كيفي به اين ا
گيري و رشد و
ي براي تغيير ر
ي در مورد تهيه

گ راه ميران هم
ت كلية بخشهاي

وجه جدي به مس

سترسي اغلب
 و استخدامي

اصلي مراحل 

مناسب پايه شه
عنوان مبن  ه به

صول مهمي از
(rogramsبكه 

وامل اصلي كه
ختصار عبارتند ا

عدم دس -
قسمت

احداث گ
تهيه نگر

كيفيت -
هاي نقشه

فعاليتهاي

انحصار -
پرسنل
گ شكل

سازماني
اي برنامه

استادكار
مساعدت

عدم تو -

عدم دس -
اداري و

م .2- 1- 

هاي م هيه نقشه
شة اوليه شبكه
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 1صل 7

  

 بازديد 
سيستم 

 محل 

محل  

العات 
ختلفي 
 توليد 
 توسط 

معناي 
 روي 

شود.  ي
حاصل 

، فصهاي آبرساني

ش آب بدون درآمد
 

مورد نواحيه 
 موجود در س

  : ذيل است

 مسير ترانشه،

 شه

 مشترك 

،ها صاالت لوله

قشه، تهيه اطال
هاي مخ روش

ش فتوگرامتري،
غلبقدامات ا

توگرامتري به م
ي تصاوير اشيا

ميفي)، توپوگرا
ح هاي  انحراف

شه ها در شبكه ه

 و نظارت بر كاهش
  و فاضالب كشور

 گرديده و كليه
كليه اطالعات

ه قرار توزيع ب
 

 ي

 قشه پايه

مشاهده نظير

و انتقال به نقش
روش پيمايش م
ارتباطات و اتص

ي مرتبط با نق
توان ازيه مي

هوايي و روش
اين اقي باشد.

فتباشد. ي مي
گيريشيا، اندازه
هاي تو ال نقشه

ستم دوربين و

 مستمر كيفيت نقش

تر مديريت مصرف
آبركت مهندسي 

كامل پيمايش
ث و اتفاقات ك

ة بهنگام شبكة
ابل دسترس 

م يا غير ضروري
ر دسترس به نق

عوارض قابل
 بات و ...

ض شهري مهم و
اتفاقات به ر و

 قرارگيري و ا

هانجام فعاليت
هاي پاه نقشه
هاي هز عكس

برداري زمينيه

وش فتوگرامتري
سبرداري از اش

(مثال استفاده ل
 حاصل در سيس

  

ي بهنگام و ارتقا م

دفت
شر

ل شبكه بطورك
ل واحد حوادث

  . وند
هت تهية نقشة
هاي شهري قا
رض بي مفهوم

هاي شبكه در ه
 ش

كه بر اساس ع
 به نصب انشعاب
بانها و عوارض

برداري ي بهره
محل،  خيابانها

 ها  لوله

 باشد، براي ان
شد. براي تهيه
ل بر استفاده از
وارض يا نقشه

ي از مزاياي رو
كه شامل عكس

قابل صورتيه
هاي ن انحراف
رود. ز بين مي

ي تهيه نقشه هاي

ابتدا كلق شهر،
فاده از پرسنل

شو مييه منتقل
جه انجام قابل

ه خ مختلف نقشه
پايه، حذف عوار
 موجود از نقشه

پيمايشت انجام
سائي كلي شبك
حفاري مربوط
بوط به نام خيا

پرسنل واحدهاي
نامشه از نظر

جنس و قطرو

ي وجود نداشته
باشضروري مي

توانند مشتملي
 و برداشت عو

   انجام است.
م از شهر، يكي

باشد ك س مي
ها به ين اندازه

ت كه توسط آن
ي هوايي اوليه ا

راهنماي

 تفكيك مناطق
سپس با استف 

هاي پاي ه نقشه
 اهم فعاليتهاي
ي و كنترل نسخ

هاي پ ي نقشه
هاي  كليه داده

الت اوليه جهت
ش اوليه و شناس
ت مرئي، آثار ح
ت اطالعات مر
ري اطالعات پ
ل اطالعات نقش
و ري شيرآالت

ايه نقشه پايه
1:  2000س 

ها ميين روش
هاي هواييس

ر ذيصالح قابل
ي هوايي بهنگا

يري روي عكس
ده و تبديل اي

فرآيندي استز 
هاي ع در عكس

بندي و ت  شيت
.گيرند ميرار 

ستندسازي و به
صورت خالصه

بررسي -
پاكسازي -
انتقال ك -
تهيه پال -
پيمايش -

شيرآالت
برداشت -
آور جمع -
تكميل -

قرارگير

گونههيچ نانچه
با مقياسكاني 

ستفاده نمود. اين
توفتو از عكس
هندسين مشاور

هايجود عكس
گيرمليات اندازه

ظاهر شد كس
نيزتوفتوگرافي 

 تغييرات ارتفاع
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 1صل 8

  

زوم در 
ي پايه 

 ديگر 
ستفاده 

العات 
مرحله 
صيفي 
فاده از 
مليات، 

فاده از 
ر قرار 

، فصهاي آبرساني

ش آب بدون درآمد
 

ي تهيه آنها، لز
هاي توليد نقشه

هاي آب و ياه
ي مورد اسهاش

هاي پايه، اطاله
طور موازي در م
ز اطالعات توص

، استفك موجود
د براي اين عم

شوند. در استف
رقومي موردنظر

شه ها در شبكه ه

 و نظارت بر كاهش
  و فاضالب كشور

رد استفاده براي
 مهمي كه در

 

 ندارد مانند لوله
طور كلي روش

موجود در نقشه
توان به طي مي

براي آگاهي از
 اسناد و مدارك

هاي موجودكي

Atu ايجاد مي
خصات فايل ر

 مستمر كيفيت نقش

تر مديريت مصرف
آبركت مهندسي 

غ از روش مور
ين راستا موارد

 روي نقشه؛ و
 الب.

اي پايه وجود
ست آيند. به ط

 هاي آب)؛

العات مكاني م
العات توصيفي
انجام پذيرد. ب
ن مراجعه به

ستفاده از كروك

oCADمچون 

ت نقشه و مشخ

 

ي بهنگام و ارتقا م

دفت
شر

باشد، فارغوجه
. در اياست الب

 ت؛

ليست عوارض
عت آب و فاضال

هار تهيه نقشه
برداري بدسقشه

 بارت است از:

هو انتهاي لوله

 عالوه بر اطال
 براي تهيه اطال
دامات الزمه ا

مواردي همچون
 فاضالب و اس

كشي هم نقشه
ون مشخصات

يل اشاره نمود:

ي تهيه نقشه هاي

مورد تو بايديه
آب و فاضالت

  د از:
سات و تجهيزات
ض استاندارد به ل
ي عوارض صنع

برداشت آنها در
هاي نقق روش
الذكر عبض فوق

در محل (ابتدا و

ياز، الزم است
رد تهيه گردد.

ض در نقشه، اقد
توان از مب مي
هاي آب وكت

 ومي

افزارهايز نرم
 مواردي همچو

وان به موارد ذي

راهنماي

هاي پايه نقشه
يط خاص صنعت
ته شوند عبارتند
ايي تمام تأسيس

رض نمودن عوا
بنديندي و اليه

ضي كه امكان ب
، بايد از طريق
العات از عوارض

هاي زميني؛ش
گيري عوارض د

 ژ و غيره.

هاي موردنيقشه
طبق بر استاندار
تكميل عوارض
 آب و فاضالب
ه و معتمد شرك

رقونقشه هاي 

ي با استفاده از
ي موجود بايد

توات نقشه مي
 س و دقت

 

چه كه در تهيه
ظر گرفتن شرايط
يد در نظر گرفت

گويانما - 
اضافه ن - 
بندطبقه - 

طالعات عوارض
وارض مدفون،
اي كسب اطال

پيمايش - 
گياندازه - 
سونداژ - 

ر ادامه تهيه نقش
نيز منط صيفي

جام عمليات تك
وارض صنعت
سنل با تجربه

  ستفاده نمود. 

ن .3- 1- 

هاي رقوميشه
هاي رقوميشه

  گيرند. 
ر مورد مشخصا

مقياس -
منبع؛ -
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 1صل 9

  

اده در 

الس و 

ريزي ه
 طبق 
 نيز در 
- پروژه

و  1:  
قشه و 

، فصهاي آبرساني

ش آب بدون درآمد
 

  رقومي؛

هاي مورد استفا

ندي، تعداد كال

براي برنامه 1 
 و مصنوعي
ي مشخصات
تفاده نموده و پ

20  :1 ،1000
يعي بر روي نق

شه ها در شبكه ه

 و نظارت بر كاهش
  و فاضالب كشور

راي توليد فايل

ب و استاندارده

بنكه نوع طبقه

: 10000تا  1 
وارض طبيعي
هاياردها و برگه

ا به آساني است

00هاي قياس
ت عوارض طبي

 مستمر كيفيت نقش

تر مديريت مصرف
آبركت مهندسي 

 ات.

  ه نمود:

العات مكاني بر

ي آب و فاضالب

  ساني

مكاني است، بلك

: 5000سط از 
ها عون نقشه

ها، استاندانقشه
ها از اين نقشه

ي پايه از بين مق
يشتر در موقعيت

ي بهنگام و ارتقا م

دفت
شر

ي توليد شده؛

راي اخذ اطالعا

موارد ذيل اشاره

 استاندارد اطال

هاي در شركت

آبرسهاي ه

هاي مكري داده

هاي متوسياس
در اينگيرند. ي

 به همراه اين نق
اربردهاي خود

هايجود، نقشه
 نياز به دقت بي

  باشد. ها مي

ي تهيه نقشه هاي

ري اطالعات؛
 اطالعات مكاني

 طالعات؛ و

 غيرمستقيم بر

توان به مي مي

مكاني براساس
 وارض؛

 ي و توصيفي؛

 انهاي نقشه.

تر تهيه نقشهل
ر گرفته است.

 براي نقشه

آورر دقت جمع
  نمايد.

في پايه در مقي
تفاده قرار مي
گردند. معموالً
 در ارتباط با كا

 سازي نمايند.
سته به نياز موج
ت اين انتخاب

هاسدر اين مقي

راهنماي

آورو روش جمع
 و كنترل فني
 دستيابي به اط
هاي مستقيم و

ات فايل رقومي
 فايل رقومي؛

 ها؛ فرمت

دي اطالعات م
وصيفي عوت ت

طالعات مكاني
ش گرافيكي الما

ت فرآيند كامل
مورد بحث قرار

اس مناسب

تنها نشانگر  نه
ن نيز تعيين مي

هاي توپوگراشه
اني مورد است
گاص ايجاد مي

گيرد تارار مي
سروي آنها پياده

اي كاربردي بس
گردد. علتب مي

يشتر عوارض د

زمان و - 
نظارت - 
قابليت - 
ههزينه - 

ر مورد مشخصا
فرمت - 
تبديل - 
بنداليه - 
اطالعات - 
دقت اط - 
ويرايش - 

زم به ذكر است
م 2ها در فصل 

مقيا .2- 

ر واقع مقياس
داد عوارض را
 طور كلي نقش

هاي عمراوژه
ستانداردهاي خا
ختيار كاربران قر

ر راي خود را ب
هار مورد پروژه

انتخاب 1:  50
مچنين تنوع بي
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 1صل 10

  

الت و 
در حد 

هاي ك
هاي ت

ب قرار 
بت به 

ايد به 

تمامي 
 عات

ندگان 

- ه مي

غييرات 
ض بين 
ت كه 
ز شده 
شخص 

، فصهاي آبرساني

ش آب بدون درآمد
 

ط لوله، شيرآال
د 1:  2000ي 

كيك در پالك
ي پايه در شركت
 آب و فاضالب

ها، بايد نسبوچه

 و فاضالب، با

تآوري   و جمع
ت و دقت اطالع
ير خدمات دهن

 يردار

سيار قابل توجه
سازي نقشه، تغ

شود و تناقضي
سازي الزم است
توصيفي به روز

مش يالعات قبل

شه ها در شبكه ه

 و نظارت بر كاهش
  و فاضالب كشور

 نمايش خطوط
هايد در نقشه

وجود تفكتوان 
هايكليه نقشه
هايدر شركت

ت امالك و كو

هاي آبشركت

ريق شناسايي
و ميزان صحت
، با كمك ساي
بر  سازمان نقشه

  ت

 

ها بس به نقشه
سمليات بهنگام

ها منتقل ميه
سهاي بهنگامت

عات مكاني و ت
د شده در اطال

 مستمر كيفيت نقش

تر مديريت مصرف
آبركت مهندسي 

باشد، امكاني
كان اين موارد

تها نيز ميشه
 لذا بهتر است ك
ر گونه فعاليت

انعكاس وضعيت

  هاه

ي موجود در ش

از طر  توصيفي
ها و مقايسه داده

صورت مستقل
 كشوري نظير

سات و تجهيزات
 اي  شناسنامه

وصيفي مربوط
 استفاده از عم
منظم به نقشه

نجام فعاليتي ا
آوري اطالعمع

 تغييرات ايجاد

ي بهنگام و ارتقا م

دفت
شر

 موردنظر مي
. امكاست هري

 توليد اين نقش
ريح قيد نمود. ل
ده و مبناي هر

به منظور اكين

سازي نقشه

هاي آبرسانيكه

عات مكاني و
و مو تأسيسات

ه شهرسازي بص
هاي ذيصالح ن

اي تأسيس سنامه
ي از اطالعات

ن اطالعات تو
. در واقع بات

جود، به طور م
رسد. براي مي

 گرفته و با جم
ب و فاضالب،

ي تهيه نقشه هاي

زيع، آنچه كه
ر عوارض شه

هايستورالعمل
ا را به طور صر

تهيه شد 1:  20
يه نقشه مشترك

 اقدام نمود.  

بهنگام ستي 

هاي شبك نقشه
  رد:

اطالعع موجود
ني تجهيزات و
ي رقومي پايه

از سازماني يا
ل اطالعات شناس
ي داده توصيفي

  هاقشه

كاني و همچنين
استسازي آنها

در شرايط موج
حداقل ممكن
 منطقه صورت
اي مختلف آب

راهنماي

هاي شبكه توز
كنا توزيع در

داشته و در دس
هاها و خيابانه

000در مقياس
 ديگر براي تهي

ا 1:  500ياس

حل مقدمات

سازي بهنگام
گام صورت پذير

شناخت وضع. 
ها و اطالعات ف

هاي تهيه نقشه. 
ي نظير شهرداري
 تهيه و تكميل

تهيه پايگاهها 

سازي نقگام

رد اطالعات مك
سظ روند بهنگام
به اطالعات د
 و واقعيت به
اي از عوارض
ه و يا شركت

هر مورد نقشه
سيسات شبكه
طلوب وجود د
اختماني، كوچه
د ب و فاضالب

د. از طرفي دنير
هيه نقشه با مقي

مراح .3- 

راحل مقدماتي
صورت گام به گا

.1گام  -
هانقشه

.2گام  -
شهري

.3گام  -
.3گام  -

بهنگ .4- 

چه كه در مور
شد، لزوم حفظ
ستمر مربوط ب
طالعات نقشه
ازديدهاي دوره
 منابع مختلف
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 1صل 11

  

تكميل 

مترين 

داشت 
شده و 
ود. به 

نياز به 
نمودن 
. براي 
رداري 

  

ها
لل

ض
ت

ه
ت

  روز

، فصهاي آبرساني

ش آب بدون درآمد
 

سازي تك بهنگام

د دارد، كه مهم

ي تأسيسات، بر
في مشخص ش

شومي د منتقل
   مود.

د، در صورت ن
ياز به اضافه نن

 منعكس گردد.
 GPSبر، نقشه

شود.ارائه مي 3

الت
شيرآ

  

ه ها
 لول

ض
تعوي

ه و 
وسع

ت
  

به ر  ماه 6

شه ها در شبكه ه

 و نظارت بر كاهش
  و فاضالب كشور

ها، عملياتده

 آبرساني وجود

شبكه، شناسايي
مكاني و توصيف

هاي موجودشه
ارائه نم 1-1ل 

باشدنظر مي د
رد. در صورت ن
ر نقشه رقومي
برداري زميني،

3ها در فصل ه

  يسان

ازن
مخ

  

ير

6  ماه 6

 مستمر كيفيت نقش

تر مديريت مصرف
آبركت مهندسي 

ها و پايگاه داه

هايهاي شبكه

  ات:
كين، پيمايش ش
ين اطالعات م
 تغييرات به نقش
ه صورت جدول

وي نقشه مورد
گيرل انجام مي

 و نتايج آن در
برهاي نقشهش

سازي نقشهگام

آبرس هاي شبكه زاء

چه
وض

ح
  ها

  ماه 6

ي بهنگام و ارتقا م

دفت
شر

العات در نقشه

هاسازي نقشهم
:  

يسات و تجهيزا
ش اماكن مشترك
ن بازديدها آخري
 و سپس اين

ي اطالعات را به

ك عارضه بر رو
نقشه اين عمل
ضه انجام شده

توان از روش مي
 

در راستاي بهنگ

اجز از كي هر به ط

گاه
يست

ا
 هاي

مپاژ
پ

  

  سال 2

ي تهيه نقشه هاي

ي اطاله روزرسان

ي براي بهنگام
گيرد:ث قرار مي

 عوارض، تأسيس
مليات پيمايش

دهد. در اينمي
وطه ثبت شده

سازيي بهنگام

فه نمودن يك
دنظر بر روي ن
ي در محل عارض
جديد به نقشه
ستفاده نمود.

ليات پيمايش د

مربوط اطالعات زي
چاه

 آن
زات

جهي
 و ت

ها
  

  هر ماه

راهنماي

ن تغييرات و به

هاي مختلفيش
ذيل مورد بحث

اي ازهاي دوره
موالً در طي عم
ث و غيره رخ م

هاي مربور فرم
ن فواصل زماني

حذف و يا اضا
يي عارضه مورد

گيري دقيقيزه
تقال عوارض ج

هاي هوايي اس
تر در مورد عمل

ساز بهنگام يزمان ل

قال
ط انت

خطو
  

  سال 2  ل

ده و با ثبت اين
  ردد. 

 طور كلي روش
ها در ذن روش

بازديده -
بازديدها معمن 

طالعات حوادث
ن اطالعات در

توانور كلي مي

ر حاالتي كه ح
ذف، با شناسايي
ارضه، بايد انداز

گيري و انتدازه
وايي و يا عكس

كامل ضيحات

فواصل. 1-1 دول

كن  ارضه
اما

  

واصل 
سال 5  ماني
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 هاي آبفاهاي موردنياز براي شركتمشخصات نقشه 

-در اين فصل مشخصات الزم مربوط به نقشه  

-هاي شبكه توزيع آب و تأسيسات آن، نقشه

هاي كنترل اماكن و هاي تحليل شبكه، نقشه
  گيرد.  مسير قرائت كنتور مورد بحث قرار مي

  فصل 

2

 

 

 

  فصل
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شبكه، 

سازي 

، فصهاي آبرساني

ش آب بدون درآمد
 

    آبفا

هاي تحليل شه

هاي زير پياده

شه ها در شبكه ه

 و نظارت بر كاهش
  و فاضالب كشور

آهاي ت

يسات آن، نقشه

   

هر يك از گام

 مستمر كيفيت نقش

تر مديريت مصرف
آبركت مهندسي 

اي شركت

وزيع آب و تأسي
  گيرد.  ر مي

ت مربوطه

سات آن، بايد ه

 ن؛

ي بهنگام و ارتقا م

دفت
شر

دنياز برا

هاي شبكه توه
 مورد بحث قرا

و تأسيسات

تأسيسرساني و

 في؛

 و تجهيزات آن
  نقشه جديد؛

 ي رقومي؛

آن؛تجهيزات

ي تهيه نقشه هاي

اي مورد

مربوط به نقشه
ر قرائت كنتور

كه توزيع و

هاي آبره شبكه

د پايه توپوگراف
ي شبكه توزيع

هاي قديم بهه
هايجود به نقشه

شت اطالعات ت

راهنماي

2.  

هات نقشه

  مه

شخصات الزم م
ل اماكن و مسير

هاي شبكه

هاي مربوط به

هاي موجوقشه
هاي قديميقشه

 اطالعات نقشه
هاي موج نقشه

ش شبكه و برداش

فصل
مشخصات

مقد .1- 2

ر اين فصل مش
هاي كنترلشه

نقشه .2- 2

اي تهيه نقشه
  ود:

تهيه نق -
تهيه نق -
انتقال ا -
تبديل -
پيماش -
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 2صل 14

  

 ؛

حث و 

انجام  

 

، فصهاي آبرساني

ش آب بدون درآمد
 

هاي آبرساني؛ه

ل بعد مورد بح

1:  2000س 

  ضيحات
   mmسب 

0 - 999  
 آجري يا بتني 

  اي چكمه
   دو رقمي

  عدد يك رقمي
  عدد دو رقمي

شه ها در شبكه ه

 و نظارت بر كاهش
  و فاضالب كشور

 وع آنها؛

فيد براي شبكه

 جود؛

بوطه در فصل

  ه

هايي با مقياسشه

تو
قطر لوله بر حس

01شماره شير: 
MH1حوضچه :
MH2حوضچه :

شماره چاه: عدد
شماره ايستگاه:
شماره مخزن: ع

 مستمر كيفيت نقش

تر مديريت مصرف
آبركت مهندسي 

ل شيرآالت و نو
 موقعيت آنها؛

اج اطالعات مف
 م؛

 ت آمده؛

 م؛

ه آبرساني موج
 تجهيزات مرب

ر روي نقش

ي بر روي نقش

  نقشه
  شه

ي بهنگام و ارتقا م

دفت
شر

شيرآالت، محل
سيم كروكي مو
شهري و استخرا
 اطالعات الزم
طالعات بدست
ج اطالعات الزم

هاي شبكهقشه
هاي پيمايشش

ه توزيع بر

هاي آبرسانيكه

  يبرسان
 ذاري

كد نق –جنس لوله
كد نقش –وع شير

MH – كد نقشه  

  كد نقشه
  شه

ي تهيه نقشه هاي

هاي ش حوضچه
 تأسيسات و ترس
ي تأسيسات ش
دث و استخارج
سنل قديمي با ا
كين و استخراج
صله و تكميل نق
شبكه و روش

يسات شبكه

 تجهيزات شبك

آب شبكه زاتيتجه ز
كدگذ

كد ج –قطر لوله
كد نو –قطر شير

H2يا  MH1 –ه

W – كد نقشه  
ك – PS – پمپاژ

– Res – كد نقش

راهنماي

 موقعيت دقيق
 از تجهيزات و
هايي ساير نقشه

هاي حوادي فرم
العات پرسه اط

ي پرونده مشترك
ي اطالعات حاص
يي تأسيسات

 گيرد.

ي تأسگذار

رائه شده براي

از كي هر يدگذار

ق –شماره لوله 
ق –شماره شير 

شماره حوضچه

W –شماره چاه 

شماره ايستگاه
–شماره مخزن 

تعيين م -
بازديد -
ارزيابي -
ارزيابي -
مقايسه -
ارزيابي -
ارزيابي -

طالعات شناساي
گرسي قرار مي

كدگ .3- 2

هاي اردگذاري
  شود. ي

كد نحوه: 1-2 ول
  وع تجهيزات

  ها
  آالت

  ضچه شيرها

  ها
  پمپاژ تگاه
  زن
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 2صل 15

  

، فصهاي آبرساني

ش آب بدون درآمد
 

شه ها در شبكه ه

 و نظارت بر كاهش
  و فاضالب كشور

  رها

 مستمر كيفيت نقش

تر مديريت مصرف
آبركت مهندسي 

ريش انواع و ها وله
  كد

PE 

HDPE  
PVC  

ST 
AC 
DI 
CI 

GRP  
GI 

CO 
PSC  

  
  كد

GV 

BV 
PRV  

NRV(CV)  
HV 

SAV  
DAV  
WV  

FCV  
SV 
FM 

ي بهنگام و ارتقا م

دفت
شر

لو مختلف هاي س
 وله

 ن مسلح)

 ير
 كشويي
 ايروانه

 نه
 ه

 و شو)

ي تهيه نقشه هاي

جنس كد: 2-2 دول
جنس لو

 اتيلني
 اتيلن فشردهي

 ي وينيل كلرايد
 الدي

 بست سيمان
 دن داكتيل

 دن
 ي آر پي

 گالوانيزهن
 ن

تنيده (بتنن پيش
 

نوع شي
ير قطع و وصل ك
ير قطع و وصل پر

 ير فشارشكن
 طرفهير يك
 نشانيير آتش

روزنير هواي تك
ير هواي دو روزنه
ير تخليه (شست و
 ير كنترل جريان

 ير اطمينان
 تور جريان سنج

راهنماي

جد

پلي
پلي
پلي
فوال
آزب
چد
چد
جي
آهن
بتن
بتن

شي
شي
شي
شي
شي
شي
شي
شي
شي
شي
كنت
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 2صل 16

  

الزم و 
ت الزم 

هاي شه

 

ت و در 
بي به 
كلمه و 
ستيابي 
گذاري 

شهرها 
 اماكن 

ورهاي 
وره، با 

 آب و 
ل تغيير 
 ديگر 

، فصهاي آبرساني

ش آب بدون درآمد
 

كننده آب الرف
ين امر اقدامات

 موجود با نقشه

هاي آنها؛وچه

معيت تجمع ج
ه منظور دستيا

ك 15 بيش از 
ميزي اماكن دس
لذا، نياز به كدگ

بندي فعلي شهق
 نقشه كنترل

  باشد.  1
ير قرائت كنتو
ت در همان دو

هايي شركت
 پستي، احتمال

مزيته نمود. 

شه ها در شبكه ه

 و نظارت بر كاهش
  و فاضالب كشور

 از اماكن مصر
دد، كه براي اي

ازي وضعيت

ها و كوز خيابان
 ل اماكن.

سياري از نقاط
محلي اماكن به
 از موارد، ذكر
در كنترل و مم
ورد نياز است. ل

ها بايد طبقري
 ذكر است كه

:  1000قياس 
سازي مسيخص

ز و آخرين قرائت
   .  

كد اختصاصي 
ركيب كدهاي
 اماكن استفاده

 مستمر كيفيت نقش

تر مديريت مصرف
آبركت مهندسي 

وجود هر يك
ماكن تهيه گرد

ساي و انطباق

 آبفا؛

ها و هر يك از
هيه نقشه كنترل

نيز همنامي بس
ل ارائه نشاني م
ه در بسياري

كه دييا، از آنج
ربوط به آن مو

 در تمام كدگذا
ردند. الزم به
كنتور داراي مق

توان با مشخصي
ه تا آخرين روز
ه را تعيين نمود

يا رقمي و 10
ده در طراحي تر
راي كدگذاري

ي بهنگام و ارتقا م

دفت
شر

بي وضعيت مو
هاي كنترل امه

 پيمايش محلي

هايدر شركت
 و كدگذاري آنه
 نقشه پايه و ته

 در شهرها و ن
ن، بطور معمول
 است. بطوريكه
جه به اين امر،
ات توصيفي مر

توجه نمود كه
وارد رعايت گر
ه مسير قرائت ك
ه كنتورها مي
ئت در هر دوره
م اين محدوده
0 از كدپستي

بيني شدت پيش
ها بران از آن

ي تهيه نقشه هاي

  ماكن

ن درآمد، ارزياب
راستا بايد نقشه

 سازي؛

 با استفاده از

بندي شهر دطقه
ناطق كوچكتر
مذكور بر روي

اماكن  اري 

سياري از معابر
 معابر و اماكن
ي همراه بوده
 مي باشد. با تو
فيايي و اطالعا
روريات است.

ن همواره بايد ت
كن و ديگر مو

و نقشه 1:  50
ه قرائت روزانه
روز و اولين قرائ
 روي نقشه خا

تواناماكن مي
وجه به ظرفيت
تواطمينان مي

راهنماي

ه كنترل ام

كاهش آب بدون
اين رد، لذا در

  گردد:ل مي
هاي شهرسقشه
هاي پايهنقشه
 ازي؛

ي چگونگي منط
ندي شهر به من
سازي كدهاي م

كدگذا روش 

يل همنامي بس
م وجود پالك
مشكالت زيادي
 محل راهگشا
، موقعيت جغرا
با اين امر از ضر
ي كنترل اماكن
حله، بلوك اماك
0اراي مقياس

هاي محدودشه
تيب از اولين ر

هاي راهنما برن
 نقشه كنترل ا

با توالبته . رفت
ود ندارد و با

نقشه .4- 2

هاي كار برنامه
باشدضروري مي

امل موارد ذيل
تهيه نق -
تهيه نق -

شهرسا
ارزيابي -
بنناحيه -
سلحاظ -

ر .1- 4- 

ر كشور ما بدلي
وارد زيادي عدم
ها همواره با م
شيدن كروكي
 نشاني اماكن،
وارض مرتبط با

هاير تهيه نقشه
مچون كد مح
يمايش) بايد دا
اي ايجاد نقش
شتركين، به ترت
ستفاده از پيكان
اي كدگذاري

بهره گرضالب 
ها تقريباً وجون
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 2صل 17

  

ي يك 

ها اري
 ي نيز

ظف به 
سهيل 

شتر با 

 اسايي
منظور 
 توزيع 

ه علت 
) به 2(

  توزيع
ه شهر 
بعنوان 

شود، ي

سعت و 
شتر و 
ان كد 
ي و كد 

، فصهاي آبرساني

ش آب بدون درآمد
 

ي كه واحدهاي

شهردا، ي ايران
ايتوافقنامهراستا 

موظطرفين  ن
تواند موجب تس

بيش ظور آشنايي

براي شنا ت كه
هاي كسب به م
 در هر منطقه

) به0عدد صفر (
 و از عدد دو (

 مقصد) و كد
البته شود.ه مي

ها با عدد يك ب
مي آن استفاده 

ن جمعيت، وس
كد رهسپاري بيش
 عدد يك بعنوا
د كد رهسپاري

شه ها در شبكه ه

 و نظارت بر كاهش
  و فاضالب كشور

ر است به نحوي

كليه اتباع ستي
اين راشند. در

ست كه طبق آ
اين امر مي كه

به منظ گردد وي
  د.

، پنج رقم است
هكوني و محل
شناسايي اماكن

شده است. از عد
 با ساير اعداد

ي (كد شناخت
دو جزء استفاده
ه كد پستي آن
ز در همه آحاد

 تراكم و ميزان
د، تعداد آحاد ك
مچون تهران،

تعداد آحاد ست.

 مستمر كيفيت نقش

تر مديريت مصرف
آبركت مهندسي 

ر سراسر كشور

عات كدهاي پس
با ده رقمي مي

نعقد گرديده اس
كباشند كين مي

تي توصيه مي
 داده خواهد شد

 بخش اول آن
يي اماكن مسك
م بعدي براي ش

ش تنظيم )2اي
اندازه نبودنهم

  ده است.
ء كد رهسپاري
حد فاصل اين د
ستند بطوريكه
از عدد يك نيز

گي مستقيم به
ر كوچكتر باشد

ري همراي شه
ر گرفته شده اس

ي بهنگام و ارتقا م

دفت
شر

درملك  تي هر

ك جامع اطالع
ها به كدپستي
من ي اطالعات

 يك از مشتركي
  شود.ضالب

فاده از كد پست
شرح د ادامه در

يل شده است.
د براي شناساي

پنج رقمباشد. ي

(باستثنا 9تا  1
گارش و نيز ه

) صرفنظر شد3
شامل دو جزء

) بعنوان ح1ك (
ده مستثني هس
رقم بعدي كه ا

هر منطقه بستگ
سه عامل مذكور
ر اين اساس بر
د توزيع در نظر

  ست:

ي تهيه نقشه هاي

پست كده بودن
  ارند.

 بر تكميل بانك
هن و تبديل آن
آوريطات و فن

دپستي به هر
فا هاي آب وت

يي اماكن، استف
پستيص كد

دو بخش تشكي
ساس تعيين كد

مي هار سازمان
  يرد.

ستفاده از اعداد
) در نگ5 پنج (

3ش با عدد سه (
(بخش اول)
 و از عدد يك
ري از اين قاعد
رديده و چهار ر

  
كد توزيع در ه
 هرچه اندازه س

شود. برمتر مي
بعدي براي كد
 به شرح زير اس

راهنماي

ي پستي، يگانه
هاي جداگانه دا
ت قانوني مبني

ض پالك اماكن
زارت ارتباو و و

تخصيص كد و 
ماكن در شركت
ق، براي شناساي
ي، نحوه تخصي

  ي ده رقمي

ي ده رقمي از د
وزيع است و اس
در پست و ساير
گيتفاده قرار مي

ي در ايران با اس
نقطه و عدد با

اهت در نگارش
رقمي 5پستي

باشديرنده) مي
شميران و شهرر
پاري شروع گر
كد توزيع است.
ي تعداد آحاد ك
پستي آن دارد.
اد كد توزيع كم
ي و چهار رقم
اير نقاط كشور

ستفاده از كدهاي
ارتمان نيز كده

الزامات اساس 
ز درحال تعويض
يان وزارت نيرو
ادل اطالعات
اموند كدگذاري 

ا به موارد فوق
يستم كدگذاري

كد پستي

كد پستي
مناطق تو
استفاده د
مورد استف
كد پستي
ب شباهت

علت شبا
هر كد پس
(محل گي
تهران، ش
كد رهسپ
نشانگر ك
بطور كلي
ترافيك پ
تعداد آحا
رهسپاري
توزيع سا
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 2صل 18

  

 ست.

رقم  5 

اري و 

  رقمي)

 

، فصهاي آبرساني

ش آب بدون درآمد
 

ها دو رقم اسع آن
. 

 نقاط روستايي

صل كد رهسپا

رهسپاري (دو ر

  ه رقمي)

شه ها در شبكه ه

 و نظارت بر كاهش
  و فاضالب كشور

 سه رقم است.

 رقم و كد توزيع
ا يك رقم است

اي از مجموعه

مت چپ حدفاص

  )1ي (عدد 

كد ر-)1ع(عدد 

د رهسپاري (سه

 مستمر كيفيت نقش

تر مديريت مصرف
آبركت مهندسي 

ها سد توزيع آن
ستي كمتر، سه
هاو كد توزيع آن

) و يا4ي درجه 
 شده است.

) از سم1 يك (
  شده است.

  ست:

كد رهسپاري-ه

ري و كد توزيع

كد-)1يع(عدد 

ي بهنگام و ارتقا م

دفت
شر

شور، دو رقم و كد
تراكم پس شور، با
رقم و 4 كشور،

معيت (شهرهاي
توزيع منظور نشد
كر، اولين عدد

پاري منظور شد
ن به نحو زير اس

كد منطقه-حيه

 بين كد رهسپار

پاري و كد توزي
 د آبادي:

ي تهيه نقشه هاي

كش 1شهر درجه
كش 2شهر درجه 

شهر كوچك  3
جمشهر كم 24

 اين دسته، كد ت
الذكسيمات فوق

 ارقام كد رهسپ
ق مختلف ايران

كد ناح- قسمت
 :گ و متوسط

رقم-د قسمت

م بين كد رهسپ
 يا مجموع چند

  ار رقمي)

راهنماي

ش 7د رهسپاري
49د رهسپاري
343د رهسپاري
01د رهسپاري

بوده و براي
كه در كليه تقس
ست و در تعداد

در مناطق ستي
  ن:

كد -رسانيامه
ي نسبتاً بزرگ

كد-رساني نامه
 ي كوچك:

رقم -رسانيامه
جمعيتي كم

(چها  رهسپاري

كد
كد
كد
كد

اينكتوضيح 
كد توزيع اس
تركيب كدپس

تهران  -
كد گشت نا

شهرهاي -
كد گشت

شهرهاي -
كد گشت نا

شهرهاي -
كد-1عدد 
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 مطالعات شناسايي تأسيسات شبكه و پيمايش 

منابع مشتمل بر آبرساني تأسيسات و تجهيزات   
هاي خانه، ايستگاهكننده آب، تصفيهتأمين

پمپاژ، خطوط انتقال، مخازن و شبكه توزيع 
براي انجام مطالعات  به طور معمولباشد. مي

كاهش آب بدون درآمد در تأسيسات آبرساني، 
ها و خانهتمامي اين تجهيزات به جز تصفيه

-كننده آب مورد ارزيابي قرار ميمنابع تأمين

  گيرند.  

  فصل 

3

 

 

 

  فصل
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 آن به 
ه آب، 
 انجام 
 منابع 

آوري ع
 و نوع 
العات 

، فصهاي آبرساني

ش آب بدون درآمد
 

آب و تحويل آ
كنندنابع تأمين
براي  معمول
ها وخانهصفيه

ست لزوم جمع
شت اطالعات

اطال 1-3دول 
  ده است. 

شه ها در شبكه ه

 و نظارت بر كاهش
  و فاضالب كشور

  يش

فرآيند انتقال آ
 مشتمل بر من

به طورباشد. ي
هيزات به جز تص

  ساني

ري برخوردار اس
 چگونگي برداش

گيرد. در جدمي
رساني ارائه شد

 مستمر كيفيت نقش

تر مديريت مصرف
آبركت مهندسي 

كه و پيما

يزاتي كه در ف
جهيزات معموالً
شبكه توزيع مي
مامي اين تجه

سيسات آبرس

از اهميت بسيا
 در اين بخش

رسي قرار م بر
هاي آبرت شبكه

ي بهنگام و ارتقا م

دفت
شر

سات شبك

مجموعه تجهي
أسيسات و تجه
ل، مخازن و ش
ت آبرساني، تم

  

به تأس وط

در شركت آبفا ا
باشد. ساني مي

 مورد بحث و
مد در تجهيزات

ي تهيه نقشه هاي

ي تأسيس

ي عبارتند از م
گيرند. اين تأي

، خطوط انتقال
آمد در تأسيسات

گيرند. رار مي

طالعات مرب

هاي موجود ده
 تأسيسات آبرس
 نوع تجهيزات
 آب بدون درآم

راهنماي

3.  
ت شناسايي

  مه

سيسات آبرساني
 استفاده قرار مي

هاي پمپاژتگاه
ش آب بدون درآ
 مورد ارزيابي قر

آوري اطع

سازي نقشهگام
يط موجود در
ياز متناسب با
طالعات كاهش

فصل
مطالعات

مقد .1- 3

 طور كلي تأس
شتركين مورد ا

خانه، ايستصفيه
طالعات كاهش

كننده آب ممين

جمع .2- 3

چه كه در بهنگ
طالعات از شراي
طالعات موردنيا
وردنياز براي مط
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 مقدار 
 دقيق 
ت الزم 

م 

ان 

 هوا 

، فصهاي آبرساني

ش آب بدون درآمد
 

  زيع آب

ساني، ارزيابي
ها و اطالعات
ستقرار شيرآالت

  رآمد

 

 شيرآالت، سيستم

 

 كف مخزن، جريا

شارشكن، تخليه

شه ها در شبكه ه

 و نظارت بر كاهش
  و فاضالب كشور

 درآمد بدون ب

هاي توزكه

هاي آبر شبكه
هنقشهرسي به

كامل محل اس

هش آب بدون در

 ي آب چاه؛

  ل؛

ري و تعمير آنها؛
  گاه پمپاژ.

ها،فاده، حوضچه

 خط انتقال؛

 يابي.ليات نشت

  و كد ارتفاعي؛

يرآالت، ديواره و

ز قطع و وصل، فش

 مستمر كيفيت نقش

تر مديريت مصرف
آبركت مهندسي 

آب كاهش طالعات

الت در شبك

دون درآمد در
، دسترGISي

 و مشخصات ك

راي مطالعات كاه
  آن؛

و ميكروبيولوژيكي

روز و سالل شبانه
 هاي پمپاژ؛

 عات كاركرد؛

ها و نگهداروپمپ
 در خروجي ايستگ

 نتقال؛

هاي مورد استفوله

 خط انتقال؛

 تجهيزات؛

 علل مرتبط در خ
ث و همچنين عمل

ي، تخليه و سرريز
يزاتي همچون شي

 كردن مخازن؛

  ريز شده.

 ها؛ لوله

ت مختلف اعم از

ي بهنگام و ارتقا م

دفت
شر

مط در يآبرسان كه

ها و شيرآال

 كاهش آب بد
سازيي و پياده

ري، قطر لوله

العات موردنياز بر
تعلقات مربوط به
زيكي، شيميايي و

 ت آب؛

آب از چاه در طول
هي كلي ايستگاه
ستگاه پمپاژ و ساع

وبرداري از الكتره
 پمپاژ و فشار آب
ي كلي خطوط ان
 فني مربوط به لو

دسترسي به خ اده
برداري از كليه ته

 فشار، حوادث و
مليات رفع حوادث
ي كلي مخازن؛

ورودي، خروجي ه
 و تعميرات تجهيز

 ا؛

 ي از مخازن؛

شو و ضدعفوني ك
 و مقدار آب سرر

داري و تعميرات
 تعميرات شيرآالت

   شيرآالت؛

ي تهيه نقشه هاي

شبك زاتيتجه به ط

هسايي لوله

عات مربوط به
يابيهاي نشتت

ختصات كدگذار

اطال
شخصات چاه و مت

فيزيج آزمايشات
ي، فشار و كيفيت
اعات استحصال آ
هاطالعات و نقشه

شخصات فني ايس
طالعات نحوه بهره
ار مربوط به دبي
هاطالعات و نقشه

شخصات كامل و
ظتي خط انتقال؛

شخصات كامل جا
طالعات نحوه بهره
ار مربوط به دبي،
وابق مربوط به عم

هاطالعات و نقشه
شخصات شيرخانه
طالعات نگهداري

هاسنجها و ارتفاع
برداريزارش بهره

طالعات شست و ش
داد دفعات سرريز

 ها؛نس لوله

رايط سيستم نگهد
يستم نگهداري و

 نشاني؛ش

قعيت هر يك از

راهنماي

مربوط ازيموردن ات

ش و شناس

ي انجام مطالع
 شبكه، فعاليت
مق، جنس، مخ

 
مش-
نتا -
دبي -
سا -
اط-
مش -
اط -
آما -
اط-
مش -

حفاظ
مش -
اط -
آما -
سو -
اط-
مش -
اط -

هسنج
گز -
اط -
تعد -
جن-
شر -
سي -

و آتش
مو -

اطالعا: 1-3 دول 

پيما .3- 3

 طور كلي براي
شت موجود در
بكه اعم از عم

 تجهيزات

  كنندهع تأمين

  هاي پمپاژتگاه

  وط انتقال

  زن

  كه توزيع
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كه در 
موجود 
 آن را 

 ديگر 

آوري ع
 آنها و 

ت براي 

مايش 
ه تهيه 
ست تا 
 داخل 

يك از 
 نسبت 

 

، فصهاي آبرساني

ش آب بدون درآمد
 

ه به نقصاني ك
زي اطالعات م
زات مربوط به

   گيرند:

ها وها، پمپ

  پيمايش؛  

  ارتند از:
ت:  براي جمع

سازي يكسان

 ضروري است
 اده شود.

هت عمليات پيم
سپس نسبت به
 موجود الزم اس
و نتايج آن در

 بهسازي هر ي
ك نقشه جامع
.لف اقدام نمود

شه ها در شبكه ه

 و نظارت بر كاهش
  و فاضالب كشور

در واقع با توجه
 لذا براي بهساز
رساني و تجهيز

گ يد مدنظر قرار

هعيت آنها، چاه

عات حاصله از

ها عباگام ه اين
يزات و تأسيسات
وده و نسبت به

ه ذكر است كه
ستانداردي استفا

ها جهتي نقشه
آوري شده و س
ي تكميل نقشه
ل قرار گرفته و

براي تكميل و
چنين تهيه يك

هاي مختلحوزه

 مستمر كيفيت نقش

تر مديريت مصرف
آبركت مهندسي 

سازد. دري مي
وجود دارد،كه

هاي آبر شبكه

ه موارد ذيل باي

رآالت و وضع

ا توجه به اطالع

  شبكه

شود، كهي مي
هر يك از تجهي
جود استفاده نمو

هيزات:  الزم به
مات اختصار اس

سازي و يكسان
آف شركت جمع
 است كه براي
تجزيه و تحليل

توان براستا مي
ات فني و همچ
مي شركت در ح

ي بهنگام و ارتقا م

دفت
شر

ساني را ضرور
و متعلقات شبك
نامه مربوط به

برساني، همواره

ها، شيربه لوله

 شبكه توزيع با

ش پيمايش  ت 

سازين گام پياده
ت فني براي ه
ع و مراجع موج

 ام نمود.

تصار كليه تجه
ساني بايد از كلم
  براي تكميل

مختلفهاي ش
د. الزم به ذكر
 حوادث مورد ت

سنل: در اين ر
هاي اطالعاگ

ي پرسنل قديم

ي تهيه نقشه هاي

هاي آبر شبكه
ر خطوط لوله و

توان شناسن مي

هاي آبش شبكه

مربوط ب العات

ي نقشه موجود

عمليات ماتي 

اني طي چندين
هاي اطالعاتگ

ست كه از منابع
ص اطالعاتي اقدا

لمات اختزي ك
هاي آبرسشبكه

 نقشه جامع:
ها در بخشقشه

رجع اقدام نمود
ه از اتفاقات و

 

العات پرسز اط
 تكميل كاربرگ

هايت از دانسته

راهنماي

ن امر پيمايش
مربوط به مسير
مليات پيمايش

عمليات پيمايش

و تكميل اطال
 ات؛

 و به روزرساني

مقدگام هاي 

هاي آبرساشبكه
ل. تهيه كاربرگ
طالعات الزم اس
 تكميل نواقص
وم. استانداردساز
ات موجود در ش
وم. ايجاد يك
ست كه كليه نق
قشه كامل و مر
ت بدست آمده
منعكس گردد.
هارم. استفاده ا

يعني 3و  1ي
آروي اطالعاتع

باشد، لذا ايني
ورد اطالعات م
 استفاده از عمل

  كميل نمود. 
 طور كلي در ع

تهيه و -
تجهيزا

اصالح -
 

گ .1- 3- 3

جام پيمايش ش
گام اول -

اين اطال
سپس

گام دو -
تجهيزا

گام سو -
الزم اس
يك نقش
اطالعات
نقشه م

گام چه -
هايگام

به جمع
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زات و 
 لحاظ 
ئي به 
 نمود. 
سازي 

 
وله به 
تي كه 
 مسير 

هايي ش
ياب له

الت و 
كه اين 
 كامل 

  داد. 

 ميان 
آب بر 
العات 

و بسته 
قطع و 

اي يژه
ها خش

، فصهاي آبرساني

ش آب بدون درآمد
 

رسي از تجهيز
توان از را مي

جهيزات مرئ ت
 خاص استفاده
 عمليات مرئي

  را اجرا نمود:
مسير خطوط لو

التگردد. در حا
ها،نتهاي لوله

، از ديگر روش
اي لوهدستگاه

هاي شيرآالچه
ه به اهميتي ك
ت آنها به طور
سايي را انجام
در اين امر در

مسير تخليه آو 
وادث، اين اطال

 از مانور (باز و
 شيرآالت در ق

كه از اهميت وي
ه نمود. اين بخ

شه ها در شبكه ه

 و نظارت بر كاهش
  و فاضالب كشور

د نسبت به بازر
مختلف شبكه
ت اطالعات در

هايد از روش
ياب دردريچه

هاي زيرد گام
الزم است كه م
هري مشخص گ
 شيرآالت در ا
ر كه ذكر شده،
 استفاده نمود، د

طور كلي حوضچ
باشند. با توجهي

موقعيتست كه
ن عمليات شناس
كر است كه د
رهاي تخليه و
واقع رخداد حو

 ند.

استا با استفاده
عملكرد صحيح

 رد. 

 كه اطالعات ك
حفاري استفاده

 مستمر كيفيت نقش

تر مديريت مصرف
آبركت مهندسي 

آن   ت 

هاي فني، بايد
هاي مي بخش

آوري و ثبتمع
ي و مدفون بايد

ياب و دن لوله
  ته باشد. ش

ي آبرساني، بايد
 اين عمليات ال
گر عوارض شه
جه به موقعيت
مود. همان طور
 غيرپالستيكي

ها:  به طيچه
و يا نامرئي مي
شند، لذا الزم اس
 بودن آنها بتوان
نها: الزم به ذ
دقيق محل شير
 چرا كه در مو

كنرد حادثه مي
ها: در اين رطع

ها و ع بين لوله
گيربي قرار مي

هاي از شبكهش
يد از عمليات ح

ي بهنگام و ارتقا م

دفت
شر

تجهيزا و  تكه 

هكميل كاربرگ
د. به طور كلي
دي نمود. جم
جهيزات نامرئي
هيزاتي همچون
ند عمليات داش

هاين در شبكه
 مدفون: براي 
 نسبت به ديگ

توان با توجمي
ستقيم فرض نم
ي پالستيكي و 

شيرآالت و دري
صورت مرئي و
شبكه داشته باش
صورت مدفون

آالت و نوع آنه
شبكه، تعيين د
رخوردار است،
نمودن لوله مور

ها در تقاط لوله
 مسير، ارتباط
سير مورد ارزياب
لي براي بخش
ت اطالعات باي

ي تهيه نقشه هاي

شبك از  زديد 

 و همچنين تك
ش اقدام نمود
بندمرئي تقسيم

كن در مورد تج
ستفاده از تجه
ر بسزايي در رو
تجهيزات مدفو
سير خط لوله
شده و موقعيت
شخص نباشد، م
ي يك خط مس

هاياسايي لوله

هاي شحوضچه
ا در شبكه به ص
 دسترسي به ش
ص شده، تا در ص
حل دقيق شيرآ
رد استفاده در ش

اي بريت ويژه
ج از سرويس ن
وضعيت اتصال
ه در ابتداي هر

در داخل يك مس
مين: به طور كلي

و ثبت برداشت

راهنماي

باز و  پيمايش 

ها تهيه نقشه
 عمليات پيمايش

سته مرئي و نا
باشد، ليكرا مي

كر است كه اس
تواند تأثيرن مي

سازي تي مرئي
ل. شناسايي مس
در نقشه پياده ش
لوله كامالً مش
 به طور تقريبي

توان براي شناي
 د. 

وم. شناسايي ح
 مربوط به آنها

توانند در امرمي
ي نقشه مشخص
سوم. تعيين مح
ي مختلف مور

ها از اهمينقشه
 مؤثري در خارج
هارم. ارزيابي و
 شيرهاي فلكه
كردن جريان د
جم. حفاري زم
دار است، براي

پ .2- 3- 3

س از عمليات
مچنين شروع
ؤيت به دو دس
هولت قابل اجر
بته الزم به ذك
جهيزات مدفون
 طور كلي براي

گام اول -
دقت د
مسير ل
لوله را
كه مي

باشدمي
گام دو -

دريچه
نقاط مي
بر روي

گام سو -
شيرهاي
روي نق
كمك

گام چه -
ردن)ك

وصل ك
گام پنج -

برخورد

 

 

3

پس
هم
رؤ
سه
الب
تج
به

T
30

02
 I

ss
ue

 2
_

ed
ite

d
 



 3صل 24

  

حوادث 

 محل 
فون و 
موجود 

 

، فصهاي آبرساني

ش آب بدون درآمد
 

 محل رخداد ح

ر خطوط لوله،ي
چنين نقاط مدف

هاي م در نقشه
 مود.

  باشند.ي

شه ها در شبكه ه

 و نظارت بر كاهش
  و فاضالب كشور

هاي مدفون و

ر و ارزيابي مسي
ر تقاطع و همچ
العات حاصله
مجود را بهنگام ن

ين پيمايش مي

 مستمر كيفيت نقش

تر مديريت مصرف
آبركت مهندسي 

داراي حوضچه
 شد.

ليات شناسايي
ها درتصال لوله

بت به ثبت اطال
هاي موج نقشه

شيرآالت در حي
  

ي بهنگام و ارتقا م

دفت
شر

 حوضچه و يا د
ي حوادث) باش
ده: پس از عمل
آنها، وضعيت ات

عابات، بايد نسبت
و بدين ترتيب ن

ها و ش حوضچه

ي تهيه نقشه هاي

 انشعابات فاقد
هايحاصله از فرم

عات بدست آمد
شير مربوط به آ
حل اتصال انشع
ي اقدام نموده و
ثبت اطالعات

راهنماي

ند شامل محل
س اطالعات ح
شم. ثبت اطالع
چه شيرآالت، ش
ت همچون مح

هاي اطالعاتيك
نمونه فرم 3-2

تواندمي
(براساس

گام شش -
حوضچ
بااهميت
و بانك

3و  1-3شكال 
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ا

ا
 3صل

  

 

رئي
ت م

نش
ات  
ضيح

و تو
ني 

نشا
  

    

    

    

    

، فصهاي آبرساني

ش آب بدون درآمد
 

  وضعيت شير
ون

مدف
وق  

مغر
  

    

    

    

    

شه ها در شبكه ه

 و نظارت بر كاهش
  و فاضالب كشور

 

  ضعيت دريچه

چه
دي

فاقد

ون
مدف

چه 
دري

  

  

  

  

  

 مستمر كيفيت نقش

تر مديريت مصرف
آبركت مهندسي 

  

  محفظه و دريچه

وض  ه

مان
اخت

ي س
خراب

  

چه
 دري

فاقد
  

    

    

    

    

ي بهنگام و ارتقا م

دفت
شر

 شيمايپ اتيمل

وضعيت

وضعيت محفظه

گي
فتاد

ا
گي  

آمد
بر

  
    

    

    

    

ي تهيه نقشه هاي

عم در ها¬حوضچه

   شير

كمهة
چ

  سالم  اي 

    

    

    

    

راهنماي

اطالعات ثبت فرم

نوع محفظه

ري
ة آج

ضچ
حو

تني  
چة ب

وض
ح

  

    

    

    

    

ف نمونه: -1-3 كل 
شير

وع 
ن

ديد  
ر ج

شي
  

   

   

   

   

 

 

شك

يف
رد

شير  
كد 
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   ذكر مورد)

ص             

، فصهاي آبرساني

ش آب بدون درآمد
 

  
  
  با ذساير)

  ر 

      

  

     

  

  
  
  
  
  
 زياد  

     نامشخص

شه ها در شبكه ه

 و نظارت بر كاهش
  و فاضالب كشور

  با ذكر مورد)
                   

(با ذكرد رسيدگي
  

.......................  

.....................    

 با ذكر مورد)

شارشكن
 خليه

كم     ت:    
 ط    

اتصاالت         

 مستمر كيفيت نقش

تر مديريت مصرف
آبركت مهندسي 

  
  ساير)

           بتن
        نيازمند

 وضعيت)

       
...عرض: 

       
 

       
.....عمق: 

         ساير)

 شير فش
 شير تخ
 
 

       
ميزان نشت

 متوسط
         فلنج ا

ي بهنگام و ارتقا م

دفت
شر

 شيما

چكمه 
بتن 
          آهن
        مدفون

طول:
..........................

قطر:
..........................

عرض:
..........................

      پر از آب

  شير كشويي
شير يكطرفه
نامشخص

   فرسوده   
 دارد         

    ساقه شير

  

ي تهيه نقشه هاي

ميپ اتيعمل در رها

          

              
              

طلي:             
.

قي:                
.

ع    ..................
.

           

اي           نه
ا

نشانيش
 متر

                 
             

ك شير      

                   

راهنماي

يش اطالعات ثبت م

 ي:
 

 ي:
حوضچهي: 

آجري 
       چدن
       مرئي

مستطي

دايروي

.......طول:     

     مناسب
 شير:
     شيرپروا

شير هو
شير آتش

ميلي---     
سالم   ير:  
    :   ندارد

     كالهك

                    

فرم نمونه: 2-3 كل

عيت جغرافيايي
  حوضچه:       

  س و كروكي:

عيت دسترسي
ع محفظه دسترسي

  نس حوضچه:
نس دريچه:      
ضعيت دريچه:   

  عاد دريچه:

عاد حوضچه:     

ضعيت محفظه:  
خصات فني ش
ع شير:            

يز شير:           
ضعيت ظاهري شير
ضعيت  نشت شير:

حل نشت شير:  
  حات: 

                    

 

 

شك

  

. موقع1
كد1-1
آدر1-2
  
  
وضع.2
نوع2-1
جن  2-2
جن  2-3
وض  2-4

ابع  2-5

 

ابع  2-6

وض  2-7
. مشخ3
نوع3-1
 
 
ساي3-2
وض3-3
وض3-4

مح  3-5
توضيح 
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 را فرا 
 يافت. 
اسفانه 
معموالً 

وري ره
يش از 
 فلزي 
 است. 
 گرفته 

نج كه 
استاي 

كند. ي
شتي از 
ك، يخ، 

، فصهاي آبرساني

ش آب بدون درآمد
 

هاسطح خيابان
ي نيز خواهند
شده است و متا
ين اطالعات م

   خود ندارند.
ن افزايش بهر
خطوط لوله، پي

هايكه از لوله
متغير PVC و 

GP بهره و ...

سنور مغناطيس
ي محل را در را

طح استفاده مي
هاي بازگشنال

ل سنگ، خاك

شه ها در شبكه ه

 و نظارت بر كاهش
  و فاضالب كشور

ق و تلفن زير س
گسترش بيشتري
 خطوط ثبت ش
ند. همچنين اي
 قرارگيري) در
معه و همچنين
عيين موقعيت خ
خطوط است كه

اتيلنمانند پلي
PR مغناطيسي، 

ده از دو سنسو
دان مغناطيسي

  س

 كشيدن زيرسط
 نموده و سيگن
مختلف از قبيل

 مستمر كيفيت نقش

تر مديريت مصرف
آبركت مهندسي 

  ن

ضالب، گاز، برق
گ ،هاي جامعه

ندات مجريان
يا قديمي هستن
عد سوم (عمق
ظ آسايش جام
تفاوتي براي تع
هاي مختلف خ
واد مصنوعي م
ناسايي ميدان

كنند؛ استفا مي
د و هر يك ميد

 

سيالكترومغناط هاي

راي به تصوير
طيس استفاده

هايدر محيط

ي بهنگام و ارتقا م

دفت
شر

مدفون يزات 

خطوط آب، فاض
تامين نيازه ظور

 برمبناي مستند
قيق، ناقص و ي

اي از بعد و داده
 به لحاظ حفظ
ي غيرمخرب مت
ه بخش، جنس

س و بتن و مو
وتي همانند شن

ك قاعده كار
گيرندظ قرار مي

ه ابي لوله از اي ه

هاي رادار برس
يي الكترومغناط

GP توان دمي

ي تهيه نقشه هاي

تجهي ناسايي 

اي از خگسترده
به منظجمعيت،

ني، از گذشته،
د) غالباً غير دق

دهند نشان مي
 از نتيجه كار،

هايست. روش
ساسي در اين

رسوم همانند رس
هاي متفاولوژي

مغناطيس بر يك
ك تيوپ محافظ

  كنند.مي

نمونه: 1-3 شكل 

ست كه از پالس
ر امواج راديوي

PRكند. از  مي

راهنماي

شنروش هاي 

ي پيچ در پيچ گ
زايش روزمره ج
جهيزات زيرزمين
در صورت وجود

امتداد  را در دو
ها، اطميناني

 حائز اهميت اس
رند. مشكل اس
چدن تا مواد مر
خطوط از تكنول

هاي الكتروماب
چ در د اخل يك

گيري مد اندازه

ش ژئوفيزيكي اس
مخرب از انتشا
يني را دريافت

ر .3- 3- 3

روزه مسيرهاي
اند و با افزرفته

وقعيت اين تجه
ن اطالعات (د
وقعيت خطوط ر
ر انجام حفاري

ها بسياررمايه
اري وجود دارف

مانند آهن و چ
ا براي تعيين خ

  شود.ي
يامامي موقعيت

اينچ 20 فاصله 
حور طولي خود

GP يك روش
ن روش غيرمخ

هاي زيرزميازه

 

 

3

امر
گر
مو
اين
مو
در
سر
حف
هم
لذ
مي
تم
با

مح

R

اين
سا

T
30

02
 I

ss
ue

 2
_

ed
ite

d
 



 3صل 28

  

حفرات 

. آنتن 
وج به 
كننده، 
 كه به 
ه جاي 

گردد. ي
- ل مي

-كانس

يخ رخ 
رانيت، 
سد. در 

 لرزش 
ط يك 
ن دارد 
ريافت 

، فصهاي آبرساني

ش آب بدون درآمد
 

جنس مواد و ح

كند.ستفاده مي
 هنگامي كه مو
 آنتن دريافت ك
ك  با اين تفاوت

دهند كه بهمي

شار محدود مي
 گرمايي تبديل

ه فركر به انداز
وذ، در محيط ي
شك همانند گر

متر برس 15 تا 
  باشد.مي

  دهد نشان

شود، ايجاد لمي
ل صوتي، توسط
 مدفون جريان
 سطح زمين در

شه ها در شبكه ه

 و نظارت بر كاهش
  و فاضالب كشور

شياء، تغيير در ج

دهد اسجام مي
سازد.تشر مي
كند،خورد مي
باشدگاري مي

ها زماني رخ م
  د.

ي و قدرت انتش
سريع به انرژي

هاي باالترانس
ترين عمق نفو
واد فشرده خش

تواندوذ مي نف
 چند سانتيمتر م

 

ن شيمايپ نيح در ا

ز آن استفاده م
ن روش سيگنال

لوله در داخل
ها را درسيگنال
  دهد.ن مي

 مستمر كيفيت نقش

تر مديريت مصرف
آبركت مهندسي 

 به شناسايي اش

ر دو كار را انج
داخل زمين منت
ك متفاوت) برخ

نگ همانند لرزه
شود و انعكاس
يك وجود دارد

 فركانس ارسالي
اطيس خيلي س

شود. فركاق مي
كنند. بهتم مي

ي خشك و مو
نحوي كه اين
ب نفوذ در حد

را نيزم ريز ينما

و غير فلزي) از
ن است. در اين
تحت فشار كه

ياب، سموقعيت
ي به اپراتور نشا

ي بهنگام و ارتقا م

دفت
شر

اين روش قادر

ك آنتن كه هر
س باال را در د

الكتريكبت دي
 قواعد موجود
شس استفاده مي

الكتريهاي ديت
كتريكي زمين،
رژي الكترومغنا
گنال در اعماق
بهتري را فراهم

هاي شني خاك
 نفوذ كرد به ن

ريكي باال، اغلب

 GPاست قادر كه

(اعم از فلزي و
 در سطح زمين
الت، به آب تح

رسد. دستگاه مي
اري يا نمايشي

ي تهيه نقشه هاي

 استفاده نمود. ا

ك گيرنده يا ي
يويي با فركانس
احيه (دراي ثاب

كند.ا ثبت مي
الكترومغناطيس
تالف بين ثابت
سيله هدايت الك
ر آنست كه انر
الك قدرت سيگ
ند اما وضوح به
 نفوذ كرد. در
ن تا حد خوبي
با مقاومت الكتر

 PRهاي دستگاه ز

هاي آب ( لوله
ن توسط گيرنده
ز طريق شير آ
سطح زمين مي
ه صورت شنيد

راهنماي

ها و ساختمان
.  

اي فرستنده و
هاي كوتاه رادي
ن يا مرز دو نا
ال بازگشتي را
تي، از انرژي ا
مت صوتي، اخت

، بوسGPRذي 
 عوامل به خاط
منجر به استهال
بليت نفوذ ندارن
ان تا صد متر

توانتن نيز مي
ب و/يا رسي، ب

از اي نمونه :2-3 ل 

براي شناسايي
ثبت صداي آن
 (ويبراتور) و از
و به تدريج به س
تقويت، آن را به

فرشب، سنگ
باشد. درزها مي

GP هااز آنتن
هرستنده، پالس

ك جسم مدفون
گنااوت در سي

اي انرژي صوت
ختالف در مقاوم
ذستره عمق نفو
ثيرگذاري اين 
ود و اين امر م

تر قاباي پايين
توادهد و ميي

نگ آهك و بت
هاي مرطوباك

شكل

وش ديگر كه ب
ر داخل لوله و ث
ستگاه لرزاننده

شود ونتقل مي
موده و پس از ت

 

 

آب
و

R

فر
يك
تفا
جا
اخ
گس
تاث
شو
ها
مي
سن
خا

رو
در
دس
من
نم
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اس و 
 نتايج 

ري و 
ها به  ه

 براي 
 در هر 
رايگان 

 زمين 
يگري 
 محل 
 زمان 
ل را با 
 ناچيز 

، فصهاي آبرساني

ش آب بدون درآمد
 

يي گستره اجنا
ين براي ارائه

 سيستم راهبر
ت. اين ماهواره

اس در ابتدا ي
 اين مجموعه
ستفاده از آن ر

طالعاتي را به
 و اطالعات دي
سبات هندسي،
از ماهواره را با
گردد. اين عمل
ده را با تقريب

شه ها در شبكه ه

 و نظارت بر كاهش
  و فاضالب كشور

ها در شناسايين
حليل جنس زمي

Globaيك ،(
كيل شده است

پي . جياند  شده
خدمات از شد.

ترس است و اس

گردند و اط  ن مي
سالمت ماهواره
و با انجام محاس
سال سيگنال ا

گ  ميواره تعيين 
ل دقيق گيرند

 مستمر كيفيت نقش

تر مديريت مصرف
آبركت مهندسي 

زان توانايي آن
ا و توانايي تح

al Positioning

ماهواره تشك 2
مين قرار داده
ي آن آزاد و آغا

روز در دست شبانه

دور زمين به به
ري، وضعيت س
دريافت كرده و
گيرنده زمان ار
 گيرنده از ماهو
ين ترتيب محل

ي بهنگام و ارتقا م

دفت
شر

  يش

توان به ميزمي
هاجو توسط آن

پيمايش  ت 

) g Systems

24 با حداقل
 و در مدار زم
استفاده عمومي
مين در تمام شب

دو مرتبهر روز
عات دقيق مدار
ن اطالعات را د

در واقع گ. كنند
و زمان، فاصله

كند و بدي ر مي

ي تهيه نقشه هاي

لرزش اصوات يياسا

ياب، ماي لوله
ق قابل جستج

GP  عمليادر

ياب جهاني ت
اي ه از شبكه

متحده ساخته
ا 1980ز سال

قطه از كره زم

ه دارهاي دقيق
ل پيغام، اطالع

اس اين پي  جي
ك ن محاسبه مي

 اختالف اين دو
اره ديگر تكرار

راهنماي

شنا روش از كيمات

هاتمايز سيستم
ز يكديگر، عمق

 مود.

PSبكارگيري

سيستم موقعيت
اي است كه ره

 دفاع اياالت م
تهيه شد ولي ا
وايي و در هر نق

 سيستم، در مد
كه زمان ارسال 

هاي گيرنده د.
 نسبت به زمين

كند. از  سه مي
ي از چند ماهو

شم ينما: 3-3 كل 

 جمله وجوه تم
ها ازكيك آن

تر اشاره نموقيق

ب .4- 3- 3

اس يا س پي ي
سيريابي ماهوار
فارش وزارت
صارف نظامي ت
رايط آب و هو

  ست.
هاي اين هواره

كنند خابره مي
 به همراه دارند
قيق گيرنده را ن
ريافت آن مقايس

هاي دريافتي ده

 

 

شك

از
تفك
دق

3

جي
مس
سف
مص
شر
اس
ما
مخ
را
دق
در
داد
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 صي از

عرض 
ست. با 
ل طي 

  د.

رداري 
رد زير 

، فصهاي آبرساني

ش آب بدون درآمد
 

هاي شخصرنده

افتن طول و ع
عدي نيازمند اس
ده شده، فواصل

نمايد  ديگر مي

ظامي و نقشه بر
توان به موارمي

 

شه ها در شبكه ه

 و نظارت بر كاهش
  و فاضالب كشور

بوجود نيايد گير

بعدي و يا 2ه 
ختصات سه بع

مودهت، مسيرپي
اطالعات مفيد

نظ ،حمل و نقل
مي  و فاضالب

 ت تاسيسات

G  هاي دقيق

 مستمر كيفيت نقش

تر مديريت مصرف
آبركت مهندسي 

زماني خطايي ب

 براي محاسبه
 براي يافتن مخ
به سرعت، جه
شيد و بسياري ا

ح ،تجاري ،زي
در صنعت آب

 وجود

 اصالح موقعيت

GPSبوسيله  

ي بهنگام و ارتقا م

دفت
شر

انطباق ز ي در

ماهواره 3قل
ماهواره 4قل

قدام به محاسب
 و غروب خورش

 كنندگان ده

 ت

 هوايي  و

 ني

 
ت هاي كشاورز

GPSبردهاي

هاي موه نقشه
طريق انطباق و

 ت

   اتفاقات

پيمايش شبكه

ي تهيه نقشه هاي

ت كنترل زميني
  خواهند شد.

زمان از حدا هم
 اطالعات حدا

ها گيرنده ا واره
صد، زمان طلوع

  ز:
 يابيوقعيت

 ي

  دقيق

ينه براي استفاد
محور مختصات

 شگي

شرايط آب و هر
كارگيري همگان
با يك گيرنده

يستم در فعاليت
. از جمله كاربت

ض به هنگام تهيه
ي موجود از ط

ث و اتفاقاتحواد
 رفع حوادث و

  ش
 عرضي مسير

راهنماي

اثر دخالت در گر
متر برخوردار خ
ت اطالعات ه
مچنين دريافت
طالعات از ماهو
ي مانده تا مقص

GPS عبارتند ا
درمو زياد بسيار

 پوشش جهاني
بنديدن زمان
ه هزيگونن هيچ

 سرعت درسه م
 دسترسي هميش

كاربردي در ه 
بك حدوديت در

ي ديد همزمان ب
ت امروزه اين سي
پيدا كرده است

وقعيت عوارض
هاش دقت نقشه

هاي حيي اكيپ
هايت عمليات

يي مسير پيمايش
روفيل طولي و

اگ كند.  عين مي
م 15قتي حدود 

يرنده به دريافت
غرافيايي، و هم

امه دريافت اطال
ده، فاصله باقي
Sزاياي سيستم 

دقت ب  -
داشتن -
دارا بود -
نداشتن -
تعيين س -
قابليت -
ابليتق -
دم محع -
توانايي -

ايان ذكر است
ربرد وسيعي پي

  شاره نمود:
ثبت مو -
افزايش -
راهنماي -
مديريت -
شناسايي -
تهيه پر -

 

 

 

مع
دق
يگ
جغ
ادا
شد
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