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چكيده
در مقاله حاضر مشكالت موجود در سيستم آب و فاضالب شهر اهواز مورد بررسي قرار گرفته است .در اين راستا كليه مولفههاي
سيستم ،مورد ارزيابي واقع شده است و ميزان آسيبپذيري آنها در شرايط حوادث غير مترقبه مدنظر قرار گرفت .بر اساس بررسيهاي به
عمل آمده از بين كليه حوادث غيرمترقبه ،سيالب بيشترين آسيب را ميتواند به سيستم ساختار شبكه آبرساني و فاضالب شهر اهواز وارد
آورد .در اين پژوهش براي كليه حوادث غيرمترقبه ،آسيبهاي سيستم شناخته شد .در انتها بر اساس كمبودهاي سيستم ،مشكالت
بهرهبرداري و سخت افزاري شبكه ،اقدام به ارائه يك طرح اضطراري ( )EOPدر برخورد با حوادث غيرمترقبه شد .در اين طرح بحث
آموزش كليه پرسنل از اپراتورها تا مديران ارشد مورد بررسي واقع شد و نحوه برنامه آن پيشنهاد گرديد .با توجه به بررسيهاي به عمل
آمده و همچنين آناليز عملكرد حوادث مختلف و پيشبيني درصد تخريب هر كدام از آنها بر روي قسمتهاي مختلف شبكه توزيع و انتقال
آب و با در نظر گرفتن عمر باالي اكثر لولههاي انتقال و توزيع آب شهر اهواز و پوسيدگي شديد در برخي از قسمتهاي آن ،زلزله به عنوان
مخربترين حادثهاي كه ممكن است براي شبكه و قسمتهاي مختلف ،اعم از تصفيهخانهها و منابع ذخيره آب تصفيه اتفاق بيافتد معرفي
و بعد از آن سيل و در نهايت آتشسوزي به عنوان اولويت سوم ردهبندي شدند .اين طرح براي همكاري با پرسنل شركت آب و فاضالب
اهواز در پاسخ به حوادث اضطراري سيستم آب و فاضالب برنامهريزي شده است .كاربرد و موفقيت اين برنامه به دقت مندرجات آن بستگي
دارد .اين برنامه يك ابزار كاربردي است كه بايد نگهداري شود و با توجه به تغييرات بوجود آمده در سيستم آب و فاضالب به طور منظم به
روز گردد.
واژههاي كليدي :شبکه آب و فاضالب ،حوادث غيرمترقبه ،سيالب ،طرح .EOP
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مقدمه
جمعآوری فاضالالب شالهری را میتوان به صالورت دره و یا به صالورت مزاا و با ایزاد دو رشالته مزرای گوناگون یکی برای
هدایت فاضالالبهای خانگی و دیگری آبهای سالححی ناشالی از بارندگی طراحی نمود .در شالهر اهواز از رور دره اسالتفاده شالده
اسالت که هاینه ایزاد شالبکه جمعآوری کمتر ،ولی هاینه سالاختمان تصالفيهخانه و آلودگی محيط زیسالت بيشالتر میباشالد .با توجه
به مشالکالت ساليسالت فاضالالب در اکمر زمانها ،اکيپهای تعميراتی با مراجعات مکرر به ایسالتگاههای پمپاژ در حال تميا کردن و
باز کردن مزراهای آشالاللالگير و دهانه ورودی پمپ میباشالالند .تا قبل از سالالال  1333که آب شالالهر اهواز بوسالاليله چند شالالرکت
خصالوصالی تيمين گردیده؛ شالبکه آبرسالانی این شالهر از یس سالری خحو فوالدی تشالکيل شالده بود .طرح لولهکشالی اسالاسالی شالهر
بوساليله موسالساله مهندسالين مشالاور کورس در سالال  1339تهيه و در سالال  1344بهرهبرداری از آن آغاز و در سالال  1351تکميل
گردید .در حال حاضالر آب مورد نياز اهواز از دو تصالفيهخانه اصاللی  1و  2با پمپاژ مسالتيي آب به شالبکه توزیع و مزازن حصاليرآباد
و همچنين تصالفيهخانه اضالحراری شالماره  2و تصالفيهخانه کوت عبداهلل تيمين میگردد .تصالفيهخانه شالماره  1که در شالر رودخانه
کارون واقع شالده اسالت؛ توسالط خط لوله فوالدی  800ميلیمتری ،آب تصالفيه شالده را به منابع يخيره و شالبکه آبرسالانی منحيه
شر کارون انتيال میدهد .در ابتدای خط لوله فو انشعابی به قحر  600ميلیمتر (چدن داکتيل) از خط مابور گرفته شده که
جهت آبرسالانی منحيه غرب اهواز کشاليده شالده اسالت .تصالفيهخانه شالماره  2که در بزش غربی واقع گردیده؛ توسالط یس خط لوله
فوالدی  1400ميلیمتری آب تصفيه شده را به منحيه شر اهواز و منابع يخيره شهر منتيل میسازد .از لوله  1400ميلیمتری
فو جهت آبرسالانی منحيه غرب اهواز لوله فوالدی  1200ميلیمتری در محل تصالفيهخانه شالماره  2منشالع میگردد .شالبکه
اصاللی توزیع آب شالهر عالوه بر خحو لولهای که از تصالفيهخانههای آب به مزازن متصالل هسالتند و به آنها نيا اشالاره شالد ،شالامل
چندین خط لوله دیگر میباشالد .شالبکههای فاضالالب اجرا شالده در این شالهر نتوانسالته مشالکالت ناشالی از آن را به طور کامل کاهش
دهد ،بلکه معضالالتی را به همراه داشالته اسالت که از آن جمله میتوان به انتيال فاضالالب به رودخانه کارون و آلوده نمودن آن (به
عنوان منبع اصالاللی تيمين آب شالالرب شالالهر) و همچنين انتيال آن در برخی از مناطو بر روی سالالح زمين و تشالالکيل برکههای
فاضالالب و آلودگی خا

به همراه مشالکالت بهداشالتی برای سالاکنين اشالاره نمود .به طور کلی شالبکه فاضالالب شالهری اهواز محابو

یس اسالتاندارد فنی و یا طرح کلی نمیباشالد و این ساليسالت مزموعهای دره و پيچيده از فاضالالبروها و ایسالتگاههای پمپاژ و
باالبر فاضالالب را تشالکيل میدهد که دارای نواقص بسالياری میباشالد ،همچنين به علت فرسالوده بودن ،در حال حاضالر بهرهبرداری
از این شالبکه هاینههای بساليار سالنگينی را به شالرکت آب و فاضالالب اهواز تحميل نموده اسالت .بر اسالاس طرح فاضالالب اهواز،
محدوده شالهری به  24حوزه فاضالالبگير اصاللی تيسالي بندی گردیدهاند؛ که از این تعداد  13حوزه فاضالالبگير در شالر  ،و 11
حوزه فاضالالبگير در غرب قرار دارند .تعداد ایسالتگاههای پمپاژ موجود دای و موقت در شالر اهواز  65ایسالتگاه ،و در غرب 45
ایسالتگاه میباشالد .در قسالمت غرب نيا یس تصالفيهخانه فاضالالب موجود میباشالد .ميسالمی و نوربزش ( )1384درخصالو

مدیریت
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بحران شالریانهای حياتی آب و فاضالالب تحييو نموده و دریافتند که با توجه به تزربيات حوادث رخداده در زلالههای گذشالته
در مورد جلوگيری از بحران در تاسيسات آب و فاضالب لاوم مدیریت منسز و پایدار در تصمي گيریهای حين بحران ،و توجه
به زیرسالاختها و شالریانهای حياتی و به کارگيری رورها و فناوریهای نوین در مدیریت بحران و بهسالازی شالریانهای حياتی
ضالروری اسالت .مهرآبادی و همکاران ( )1387اهداف و ضالرورت ایزاد یس طرح واکنش در مواقع اضالحراری ) (EOPدر تاساليسالات
آبی ،تحييو نموده و دریافتند که در مواردی نظير زلاله ،ساليل ،طوفان و غيره دسالتورالعمل کلی میتواند جهت کاهش خسالارت
مورد اسالالتفاده قرار گيرد .این دسالالتورالعمل که عمليات در مواقع اضالالحراری بر پایهی آن بنا شالالده اسالالت طرح Emergency

 operation planیا همان طرح واکنش در مواقع اضالالحراری ،قادر خواهد بود تا موقعيت اضالالحراری را شالالناسالالایی کند و طرح
عمليات را به طور موثر آغاز نماید .به عالوه ،مزموعه قادر خواهد بود تا با سازمانهای محلی ارتبا برقرار کرده و تياضای کمس
نماید و همچنين قادر خواهد بود تا اخحارهای الزم را به ساکنين بدهد و آنها را از منحيه تزليه نماید و در نتيزه خسارات مالی
و بهداشالالتی را کاهش دهد .نوری و همکاران ( )1387ارزیابی و مدیریت ریسالالسهای زیسالالت محيحی یس واحد آموزشالالی با
اسالتفاده از رور  FMEAرا مورد بررسالی قرار داده و دریافتند که حوادث طبيعی ممل صالاعيه ،آلودگی آبهای سالححی و ایزاد
پسالماند جامد ناشالی از زلاله و ساليل و آلودگی هوای ناشالی از نشالت لولههای گاز و یا آتش سالوزی هنگام وقوع زلاله ،همچنين
انفزار در اثر فرایندهای تيساليسالاتی ،آلودگی آب زیرزمينی ناشالی از توليد و دفع فاضالالب بهداشالتی و آزمایشالگاهی ،تزری منابع
طبيعی ،توليد پسماند ناشی از طرح جامع در سح ریسس باال قرار دارند.
مواد و روشها
با توجه به وسعت شهر اهواز و حز زیاد فاضالب توليد شده ،حدود  110ایستگاه پمپاژ فاضالب در سح شهر موجود
میباشد .به علت کمبود امکانات ،بيشتر ایستگاهها دارای وسایل و امکانات اصلی تعميراتی نمیباشند .هنگامی که بر شبکهای
قحع شود؛ در صورتی که ایستگاه فاقد ژنراتور باشد؛ پمپها تا وصل مزدد بر از کار افتاده و عمليات پمپاژ متوقف میشود .در
صورتی که در ایستگاههای دارای ژنراتور همچنان پمپها به کار خود ادامه داده و هيچ اختاللی در فعاليت پمپ رخ نزواهد داد.
با این توضي تنها  10ایستگاه از منحيه غرب ،و  12ایستگاه از منحيه شر دارای ژنراتور بر میباشند ،که با توجه به تعداد
زیاد ایستگاه های شهر و قحع مکرر بر مناطو به خصو

در تابستان این تعداد ژنراتور به هيچ وجه کافی نبوده و از نيایص

عمده ایستگاههای پمپاژ محسوب میشود .از دیگر موارد ضروری برای هر ایستگاه پمپاژ شبکه آشلالگير به تعداد مورد نياز و ابعاد
مناس میباشد .از آنزا که در هنگام بارر و رگبارهای شدید درب منهولهای موجود در خيابانها باز میگردد ،هرگونه جس
خارجی نظير آشلال ،ماسه و غيره به داخل شبکه فاضالب راه یافته که درصورت نبود سيست مناس
خارجی سب

آشلالگيری ،این اجسام

گرفتگی و از کارافتادگی شبکه یا پمپ میگردند؛ بحوریکه ،عمليات پمپاژ متوقف شده و مدت زمان زیادی به

طول خواهد انزاميد تا گرفتگی مرتفع گردد .کليه فاضالب توليدی در شهر اهواز از طریو لوله ،کانال و جویها وارد شبکه فاضالب
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شهری شده و پس از پمپاژ در سپتيس ،توسط لوله و خروجی اصلی به سمت تصفيهخانه فاضالب هدایت میشوند .در بدو ورود
فاضالب به تصفيهخانه ،ابتدا توسط آشلالگيرهای مکانيکی عمليات آشلالگيری صورت میگيرد .پس از آن فاضالب آشلالگيری
شده به واحد دانهگيری منتيل شده و به کمس هوا ،دانهگيری میشود .بعد از این مرحله جریان فاضالب توسط وسایل اندازهگيری
جریان فاضالب ،نظير پارشال فلوم اندازهگيری میشود؛ و از آن جا به  4حوضچه تهنشينی که به حوضچههای تهنشينی اوليه
موسوم میباشند هدایت میشوند .در این حوضچهها در اثر گذشت زمان ،مواد معلو تهنشين شده و مابيی آن به حوضچههای
لزن فعال انتيال مییابند .در این حوضچهها تصفيه بيولوژیکی به رور لزن فعال همراه با نيتریفيکاسيون انزام میشود .از این
پس وارد حوضچههای ته نشينی ثانویه شده که با دو رور آنوکسيس (بدون اکسيژن) و هوادهی (با اکسيژن) این فرآیند انزام
میگيرد که در طی آن ميکروبهای درون فاضالب افاایش وزن پيدا نموده و پس از انزام تهنشينی ثانویه ،پساب رویی آن به
حوضچههای مزصوصی جهت کلرزنی ،و لزن آن نيا به واحد هض لزن هدایت میشود .تصفيه لزن به رور هض بیهوازی
انزام شده که توليد گاز متان میکند؛ که این گاز سوزانيده میشود .لزن باقيمانده از آن را در بسترهای لزن خشسکن در
معرض نور آفتاب قرا میدهند .فاضالب کلر زده شده از طریو لولههایی به رودخانه یا زهکشهای خروجی هدایت شده و از
پسماندهای خشس شده به عنوان کود استفاده میشود .درخصو

نحوه برخورد با حوادث غيرمترقبه در تصفيهخانه فاضالب

شهر اهواز گروه کنترل و مراقبت از قسمتهای حساس که در مواقع بحران رفع نيص نمایند وجود ندارد .در اینگونه موارد از
همان پرسنل تصفيهخانه جهت اقدامات الزم در زمان بروز حادثه استفاده میشود .از طرف دیگر در مواقع اضحراری ،اپراتور به
طور مستيي مشکل را به مسئول بزش تصفيه خانه و یا جانشين ایشان اعالم نموده و ایشان نيا مرات
مینمایند .در این خصو

را به ميامات باال اعالم

باید سيکل اداری جهت ارائه دستورات الزم مبنی بر رفع نيص سيست طی گردد .البته در اینگونه

موارد به علت عدم وجود سيست بيسي  ،اطالعرسانی توسط تلفن و موبایل صورت میگيرد .فرم خاصی نيا جهت اطالعرسانی
وجود نداشته و فيط از طریو نامهنگاری حوادث اطالع داده میشود .معموالً مکاتبات در موارد بحرانی و اضحراری به رئيس قسمت
بهرهبرداری ارسال می گردد .از طرف دیگر در صورت بروز مشکل در سيست داخلی بر تصفيهخانه تکنسين بر آن را مرتفع
می نماید .در صورت قحع بر خارجی ،با تماس با عمليات بر و اداره بهرهبرداری فاضالب اقدامات الزم جهت وصل مزدد آن
صورت میگيرد .باید خاطر نشان نمود که تصفيهخانه فاضالب چنيبيه اهواز دارای جعبه آتشنشانی برای انبار بوده ولی از آنزا
که مزها به پمپ نمیباشد فشار سيست پایين بوده و چندان قابل بهرهبرداری نيست .با توجه به شرایط اقليمی و توپوگرافی
شهر اهواز و واقع شدن آن بر خط زلاله شدید ،این شهر در معرض حوادث و بالیای طبيعی زیادی قرار دارد .سيل ،زلاله و طوفان،
نمونهای از این حوادث میباشند .آتشسوزی ،بيماریهای مسری و حوادث دیگر چون خرابکاری و جنگ نيا در گذشته خسارات
و زیانهای قابل توجهی را به این شهر وارد نموده است .حوادث طبيعی و غيرطبيعی میتواند پيامدهای سنگينی را به همراه
داشته و موج اختالل در سيست آب و فاضالب این شهر گردد .یکی از مهمترین اقداماتی که شرکت آب و فاضالب در پی وقوع
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این حوادث باید انزام دهد تحييو و تفحص در مورد مياان ضرر و زیانهایی است که بر اثر این حوادث به شبکه آب و فاضالب
وارد میگردد .در این خصو

با برآورد مياان آسي پذیری شبکه و ریشهیابی مشکالت موجود میتوان دستورالعملی جهت

کاهش مياان آنها تهيه نمود و آمادگی الزم را برای ميابله با این حوادث فراه کرد .با توجه به شرایط اقليمی ،جلرافيایی و
توپوگرافی شهر اهواز سيل به عنوان مهمترین حادثه طبيعی این شهر به شمار میآید .در سالهای اخير با توسعه مراکا جمعيتی،
صنعتی و کشاورزی ،خسارات مالی ناشی از سيل در شهر اهواز افاایش قابل توجهی داشته است .عوامل توپوگرافی :موقعيت
جلرافيایی شهر اهواز به شکلی است که به طور کامل در منحيه هموار و دشت واقع شده است .هنگام وقوع بارندگی شدید در
مناطو کوهستانی باالدست و انتيال آن به پایيندست بدليل کاهش شي

مسير جریان ،در رودخانههای جاری در این استان،

سيالب از بستر طبيعی خود خارج گشته و دشتهای اطراف را فرا میگيرد .کاهش ناگهانی شي و از طرف دیگر رسوبگذاری
در رودخانهها بدليل کاهش سرعت جریان ،ظرفيت آبدهی رودخانه کاهش یافته و پزش سيالب در منحيه وسيعی از دشت را به
همراه خواهد داشت .عوامل ليتولوژی و خا  :به علت بافت سنگين خا

در این منحيه ،پایين بودن نفويپذیری و وجود الیههای

نفويناپذیر و سزت در نادیکی سح زمين ،آب زیرزمينی در این شهر باال بوده و قدرت يخيره خا
سنگين ک است .البته عدم مدیریت مناس

کشت در حوضه آبزيا تيثير زیادی بر تزری

در باررهای متوالی و

نفويپذیری و افاایش سيلخيای

خواهد داشت .عوام ل انسانی :با وجود ارتبا تنگاتنگ عوامل طبيعی یاد شده در سيالب شهر اهواز ،عوامل مصنوعی نيا در بروز
سيالب ها نيش قابل توجهی دارند .روند روز افاون شهرنشينی ،توسعه شهری و افاایش پوششهای غيرقابل نفوي بر سح زمين
بر شدت این سيلها میافااید .کاهش ظرفيت رودخانه در شهر و احداث سازههای مزتلف در رودخانه بدون انزام محالعات
هيدرولوژی حاک  ،بر شدت سيالب خواهد افاود .لذا در این خصو

برآورد تمهيدات الزم جهت سيست های هشدار سيل امری

ضروری محسوب میشود .عدم رعایت حری بستر مسيلها و رودخانهها و گسترر زمينهای کشاورزی ،تيسيسات ،نيا مسکونی
در محدوده بستر طبيعی رودخانه ها موج گردیده تا عبور ایمن سيالب انزام نشده و خسارات سيل تشدید گردد .عدم توجه به
مهندسی رودخانه در مکانیابی مناطو مسکونی حاشيه رودخانه و احداث سازههای نامناس
خسارت خواهند شد .شرایط بافت خا

کنترل سيل نيا موج

منحيه و عدم پيشبينی الزم در طراحی شهری در خصو

افاایش

مورد فو موج گردیده به

محض ناول بارندگی شدید ،سيست های مزتلف شهری مزتل گردیده و سيالب ،بيشتر مناطو شهری را فرا گيرد .برداشت
مصال رودخانهای باعث ایزاد حفرههایی در رودخانه گشته که در اثر سيالب در باالدست و پایيندست آن دچار فرسایش،
پایينافتادگی بستر و فرسایش کنارههای رودخانه که از جمله آثار آن از بين رفتن سازههای تياطعی رودخانه نظير پلها شده
است.
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شكل  :1آبگرفتگي معابر بر اثر عدم كاركرد مناسب شبكه جمع آوري فاضالب

کل مصالرف سرانه آب شرب در شبکه توزیع برابر است با ميانگين مصرف روزانه آب برای یس سال به ازای هر نفر از جمعيت
شالالهر ،این حالت شالالامل مصالالارف عمومی ،تزاری ،صالالنعتی و تلفات میباشالالد .مياان مصالالرف مشالالترکين در خانهها و مکانهای
مسکونی ،ميدار مصرف سرانه خانگی را مشزص میسازد .محالعات سال ( )1994جهت فاضالب شهر اهواز حاکی از آن است که
مصالرف سالرانه آب برای مناطو شالر و غرب اهواز به ترتي  204و  212ليتر به ازای هر نفر میباشالد .این محالعات بر اسالاس
 2000پرسالشالنامه در  30منحي ه شالهر اهواز برای مدت یازده سالال اسالتزراج گردید .البته این مياان ،مصالرف آب فضالای سالبا را نيا
شالامل میشالود .بر اسالاس کل آب توليدی برای شالهر و مصالرف اندازهگيری شالده ،میتوان دریافت که در حدود  41درصالد آب به
حسالاب نيامده ،وجود داشالته اسالت .بنابراین مصالرف سالاليانه آب به مياان  8100000مترمکع توسالط  150000انشالعاب خانگی
بوده که با توجه به این آمار و ارقام ،مصالرف سالرانه آب  160ليتر به ازای هر نفر در روز محاسالبه میشالود .توضالي اینکه کل توليد
و مصالرف آب ثبت شالده ،برای شالهر اهواز و زیرمزموعههای آن (مانند حميدیه ،مالثانی ،ویس) میباشد .بنابراین جهت محاسبات
دقيو جهت شالهراهواز ،ساله توليد و مصالرف آن بصالورت جداگانه در نظر گرفته شالد .از طرفی برای مشالزص نمودن ساله تلفات
فيایکی و غيرفيایکی باید محالعات آب بحسالالاب نيامده ،به طور جداگانه انزام شالالود .سالالرانه مصالالرف خانگی بر اسالالاس اطالعات
واقعی ميدار  160ليتر بوده که با ترویج آموزرهای همگانی و فرهنگسالازی امکانپذیر میباشالد .عالوه بر این موضالوع ،با کسالر
آب بحسالاب نيامده در حد مزاز (حدود  20درصالد) و با سالرمایهگذاری بر روی اصالالح تيساليسالات آبی و اندازهگيری آن ،میتوان
برای رساليدن به این هدف کمس گرفت؛ به طوری که ،کيفيت آب کارون بتواند برای آشالاميدن و دیگر نيازها با اسالتفاده از تليير
محل آبگيری یا دیگر رورهای مهندسالی رودخانه ،مورد اسالتفاده قرار گيرد .در خصالو

زلالهخيای شالهر اهواز ،با توجه به نيشاله

لرزه زمينسالاخت پهنه اسالتان خوزسالتان که توسالط م سالساله بينالمللی زلالهشالناسالی و مهندسالی زلاله ارائه شالده اسالت ،از
جنوبغرب به طرف شمالشر گسلهای شناسایی شده عبارتند از گسل اهواز ،گسل ميشداغ ،گسل رگسفيد ،گسل آغاجاری،
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گسالل مارون ،گسالل تشالان ،گسالل رامهرما ،گسالل دزفول ،گسل شمال بهبهان ،گسل لهبری ،گسل باغملس ،گسل جبهه کوهستان
وگسالل کینو می باشالند .وجود گسالل  F2در رودخانه کارون و مرکا شالهر اهواز موج گردیده که وقوع زلاله با باالترین شالدت در
شالالهر اهواز در این محدوده با قدرتی در حدود  6/9پيشبينی گردد .ليکن در خصالالو

گسالاللهای محدوده شالالهر اهواز و سالالایر

شالرایط ناحيه شالر و شالمالشالرقی آن نواحی بحرانی شالناسالایی شالده است .همچنين مناطو مستعد رانش در صورت بروز زلاله در
شالالهر اهواز در محدوده دکلهای مزابراتی در مزاور خيابان نه در منحيه شالالمال حصالاليرآباد مشالالزص شالالده اسالالت .بيشالالترین
خسالارات ناشالی از حوادث غيرمترقبه را در بين شالهرهای اسالتان از سالال  1370تا  1384شالهر اهواز دارا بوده اسالت که بيشالترین
خسارت آن ،تاسيسات زیربنایی بوده است.
نتايج و بحث
با توجه به بررسالیهای به عمل آمده و همچنين آناليا عملکرد حوادث مزتلف و پيشبينی درصالد تزری هرکدام از آنها بر
روی قسالمتهای مزتلف شالبکه توزیع و انتيال آب و با در نظر گرفتن عمر باالی اکمر لولههای انتيال و توزیع آب شالهر اهواز و
پوساليدگی شالدید در برخی از قسالمتهای آن ،زلاله به عنوان مزربترین حادثهای که ممکن اسالت برای شالبکه و قسالمتهای
مزتلف اع از تصالفيهخانهها و منابع يخيره آب تصالفيه اتفا بيافتد معرفی و بعد از آن ساليل و در نهایت آتشسالوزی به عنوان
اولویت سالوم ردهبندی میشالوند .جهت کاهش خسالارات در خصالو

زلاله و جلوگيری از اعمال آسالي های جدی به شالبکه آب و

فاضالالالالب طبو محالال گفتاله شالالالده میتوان راهکالاریی مد نظر قرار داد که عبالارتنالد از :افاایش عمو لولهگذاری ،بهبود مصالالالال
پرکننده ترانشاله ،افاایش وزن لوله ،اسالتفاده از پوشالش بتنی پيوسالته ،اسالتفاده از پوشالش بلو های بتنی ،اسالتفاده از پوشالش
توریسالنگی ،اسالتفاده از پوشالش ژئوتکسالتایل ،اسالتفاده از پوشالش السالتيسهای دورگير ،اسالتفاده از پوشالش ميل مهار .ارزیابی
آسالي پذیری با اثرات باليوه خحرات و حوادث بر ساليسالت های آب و فاضالالب در ارتبا اسالت .ارزیابی آسالي پذیری به دو بزش
ارزیابی کلی و ارزیابی بالیای خا

تيسالالي میشالالود .ارزیابی آسالالي پذیری کلی ،یس فرآیند  5مرحلهای اسالالت که عبارتند از:

برآورد احتمال و بارگی خحرات باليوه ،شناسایی اجااء عمده سيست  ،تعيين اثر خحرات شدید یا با احتمال وقوع بيشتر بر اجااء
ساليسالت  ،تعيين اهداف برجسالته و سالحوح قابل قبول وظایف بر اجااء ساليسالت  ،شالناسایی اجااء بحرانی تحت تيثير که بر روی طول
عمر و اهداف ساليسالت تيثير میگذارند .نزسالت اینکه ،احتمال حوادث و گاارر خحرات برای هر اتفاقی ارزیابی میشالود .پس از
آن بررسالی خحرات شالدید و با احتمال وقوع بيشالتر ،باید بررسالی گردد که آیا زندگی انسالان یا اجااء سيست در ميابل این خحرات
آسالي پذیر هسالتند یا خير .پس از تشالزيص آسالي پذیری ،یس ارزیابی از تيثيرگذاری حادثه بر قسالمتهای بحرانی حسالاس و با
اهميت صالورت میگيرد .هميشاله باید در نظر داشالت که حسالاساليت آسالي پذیری از یس پدیده اضالحراری ممکن اسالت ساليسالت را
در برابر سالایر پدیدههای خحرنا

نيا آسالي پذیر نماید .جدول ( )1ماتریس ارزیابی آسالي پذیری کلی را نشالان میدهد .هاینه

اقدامات پيش گيرانه باید در ميایساله با هاینه خسالارات و تلفات ناشالی از حوادث غيرمترقبه قابل توجيه باشالد .اقدامات پيشگيرانه
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به طور کلی شالامل موارد زیر اسالت :الف) کاسالتن از آسالي پذیری ساليسالت  )1 ،ارزیابی مداوم از ساليسالت آب و فاضالالب برای باال
بردن راندمان کارکرد آن )2 ،باال بردن ظرفيت ،قابل اعتماد سالالاختن و کنترل منبع تيمين و تصالالفيه آب و تيسالاليسالالات انتيال و
توزیع با ترمي  ،سالاخت و اصالالح و ترمي طراحیها (شالامل روکش کردن سالي کشالیهای بر ) نصال اتوماساليون و جابزا کردن
واحدها .در طراحی واحدها سالالالعی شالالالود تيثير وقایع چندگانه ملحو گردد )3 .از وسالالالایل و تزهياات الزم برای جداسالالالازی
قسالمتهای مزتلف ساليسالت اسالتفاده شالود )4 .سالعی شالود اقالم و لوازم يخيره در انبار قحعات حتیاالمکان افاایش داده شالود)5 .
سالالالرویس نگهداری به خصالالالو

برای قحعات حسالالالاس )6 ،کنترل و اندازهگيری مداوم پارامترهای بيولوژیکی و در نظر گرفتن

اندازهگيریهای  )7 ،ine On Lineاقدامات حفاظت از آبگير و صالرفهجویی در مصالرف و جلوگيری از تلفات (شالامل شالناسالایی
محل نشالالتها) )8 ،باالبردن منابع (قرارداد همکاری با همسالالایگان) )9 ،دسالالتيابی به منبع توليد انرژی اضالالافی )10 ،اصالالالح
رورهای حفاظتی .ب) در نظر گرفتن پناهگاه برای کارکنان ،ج) وسالایل ارتباطی :افاودن بر ظرفيت ارتباطی ساليسالت با اسالتفاده
از تلفنهای ثابت و ساليار ،نصال خحو اضالافی تلفن ،کامپيوتر ،فاکس ،بيسالي  ،رادیو و پيزر .د) تيمين وسالایل تعميرات اضالافی،
ي) مهالارتهالا و ایمنی :مهالارت و ایمنی کالارکنالان را بالا برقراری کالسهالای آموزشالالالی میتوان افاایش داد .ر) اصالالالالح رورهالای
اضالالالحراری ،ز) ارزیالابی برنالاماله .حالداقالل هرسالالالالاله برنالاماله  EOPبالایالد ارزیالابی و اطالعالات آن باله روز گردد توزیع برنالاماله بين هماله
شالرکتکنندگان و دسالت اندرکاران صالورت گيرد .پيشالنهادات زیر جهت افاایش ایمنی و آمادگی برای ميابله با حوادث اضالحراری
در سيست آب و فاضالب اهواز ارائه گردیده است .اساس موارد مد نظر برای طرح اضحراری شامل بندهای زیر میباشد:
الف) رفع نواقص موجود مزازن ،ب) افاایش کاریی ساليسالت انتيال شالامل حذف لولههای پوساليده ،ج) افاایش توان عملياتی
شالالبکه توزیع آب در شالالرایط حوادث غيرمترقبه .برای ارائه پيشالالنهادات الزم و کاربردی جهت ميابله با حوادث غيرمترقبه وضالالع
موجود شالبکه آب و فاضالالب مورد ارزیابی و بررسالی دقيو قرار گرفت .از این رو برای رفع مشالکالت موجود و باال بردن آمادگی
اداره شالالالبکه توزیع واحد عمليات آب در برخورد با حوادث غيرمترقبه پيشالالالنهادات زیر ارائه می شالالالود )1 :تشالالالکيل  4منحيه
خدماتدهی با احداث سالاختمان با فضالای مناسال (اداری ،انبار ،پارکينگ) جهت پاسالزگویی مناسال به مشالترکين و نيا آمادگی
در برخورد با حوادث غيرمترقبه )2 ،شالالناسالالایی و تهيه شالالناسالالنامه از  17000شالاليرآالت موجود و تيسالاليسالالات آبرسالالانی)3 ،
منحيهبندی شالبکه ،فشالارسالنزی و تنظي شاليرآالت موجود جهت توزیع آب با کيفيت و فشالار مناسال  )4 ،آببندی و رنگآميای
تيساليسالات و حوضالچههای موجود خحو انتيال )5 ،اصالالح حدود  60کيلومتر از نيا حادثه خيا شالبکه و انشالعابات در سالح
شالهر که  80درصالد تعميرات در این نيا انزام میشالود )6 .تزهيا امور شالبکه توزیع به نيروی متزصالص و تکنسالين ( 4نفر با
تزصالالالصهای مکانيس ،عمران ،آب و کامپيوتر) )7 ،خرید و تحویل لوله و اتصالالالاالت مورد نياز تعميرات انشالالالعابات )8 ،خرید و
تحویل لولههای آزبست مورد نياز تعميرات شبکه (سایاهای مزتلف):
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جدول  :1ماتريس ارزيابي آسيبپذيري كلي (تلفات انساني ،L :تلفات مالي)P :
خسارات احتمالي ←

زلزله (سال)

طوفان

گردباد

سيل

برآورد احتمال وقوع

1/6

ک

ک

ک  -متوسط

مدیریت /پرسنل عملياتی
پرسنل
تزهياات /لوازم
سوابو

*
*
*

اجزاء سيستم ↓

*
*
*

منبع آب
آبگير /منابع سححی
مزازن و سدها
منابع زیرزمينی
چاهها و گالریها

*

*
*

*

*

خحو انتيال
سازه آبگير
لوله آبرسان
ایستگاه پمپاژ
خحو لوله /شيرآالت

*
*
*
*

تصفيه
ساختمان تيسيسات
کنترلها
تزهياات
مواد شيميایی

*
*
*
*

يخيرهسازی
مزازن
شيرآالت
لولهکشی

*
*
*

شبکه توزیع
خحو لوله /شيرآالت
پمپها یا ایستگاههای PRV
مواد

*
*
*

نيروی الکتریکی
ایستگاههای فرعی
خحو انتيال
ترانسفورماتورها
ژنراتورهای رزرو

*
*
*

حمل و نيل
وسائل نيليه
نگهداری تيسيسات
فرآوردهها
زیرسازی جاده

*

وسائل ارتباطی
تلفن
تماس رادیوئی
تلهمتری

*

*
*
*
*
*

*
*
*

شییرايیط آب و بیيیمیاريهیاي
هوايي نامساعد

منتقله از آب

متوسط

متوسط

*
*
*

*

*
*

*

*

*

*

*
*

P
P

*
*

*
*
*
*

P

*
*

*

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*
*

*
*
*

P

*
*
*

*

*
*
*
*

P

*

*
*
*

*

*
*
*
*

*
*

*

ک

*
*

LP

*
*
*
*

مواد خطرناک

*
*
*

*
*

P

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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الف) رفع مشالکالت ساليسالتماتيس ،ب) انبارداری ،ج) وسالایل ارتباطی ،د) ساليسالت بر  ،ي) آشاللالگيرها ،ر) انواع پمپهای مورد
نيالاز ،ز) نگهالداری و آموزر .یکی از مه ترین دسالالالتورالعماللهالای هر واحالد عمليالاتی و عمرانی نگهالداری و مراقبالت از سالالاليسالالالت
میباشد ،زیرا هر سيستمی هر چيدر ه که استاندارد و به روز باشد در صورتی که مراقبت و نگهداری از آن طبو ضوابط صورت
نگيرد ،دچار فرسالودگی و آسالي دیدگی میشالود ،از این رو پيشالنهاد میگردد ،مدیریتهای بزش مزتلف آب و فاضالالب دورههای
آموزشی بزصوصی جهت آموزر به پرسنل در مورد نگهداری و مراقبت از تيسيسات برگاار نمایند.
نتيجهگيري
این طرح برای همکاری با پرسالالنل شالالرکت آب و فاضالالالب اهواز در پاسالالد به حوادث اضالالحراری سالاليسالالت آب و فاضالالالب
برنامهریای شالده اسالت .کاربرد و موفييت این برنامه به دقت مندرجات آن بسالتگی دارد .این برنامه یس اباار کاربردی اسالت که
باید نگهداری شالالود و با توجه به تلييرات بوجود آمده در سالاليسالالت آب و فاضالالالب به طور منظ به روز گردد .این برنامه شالالامل
شالش جاء میباشالد که عبارتند از :بررسالی ساليسالت های موجود ،شالناسالایی پرسالنل شالرکت آب و فاضالالب که مسالئول تصالمي گيری
در موقعيتهای اضالحراری هسالتند ،ارائه دسالتورالعمل برای اطالعرسالانی حوادث اضالحراری در ارتبا با آب ،به مشالترکين آب و
بزش بهداشالت عمومی و محلی ،مرور برنامه ارزیابی آسالي پذیری شالهر اهواز ،برنامه عمليات غيرمترقبه برای واکنش به اتفاقات
اضالحراری و پيشالنهادات .سالتاد حوادث اضالحراری سالاالنه دو بار در مهرماه و اردیبهشالتماه هرسالال جهت رساليدگی ،بازنگری و
اصالالح و درج تلييرات جدید در برنامه و همچنين پيگيری پيشالنهادات و تياضالای اعتبار برای خرید وسالایل و تزهياات تشالکيل
جلسه میدهد .برای عملکرد محلوب به آبگيرهای انتيال آب شرب باید موارد يیل در طراحی آبگير رعایت گردد :الف) جلوگيری
از عبور رسالوبات دانه درشالت از ورودی آبگير ،ب) جلوگيری از ورود اجسالام شالناور (بزصالو

جسالد حيوانات مرده و باقی مانده

گياهان) به آبگير .البته اهداف فو باید بدون هيچگونه اثرات زیسالتمحيحی غير قابل قبول به مرحله اجرا گذاشالته شالوند :الف)
کنترل کيفی آب انحراف یافته ،ب) محل آبگير (بر اسالاس نيازهای هيدروليکی ،توپوگرافی و ژئوتکنيکی) .یکی دیگر از نکاتی که
در طرح اضحراری  EOPباید مدنظر قرار گيرد بحث آموزر و تمرین است :در برنامهریای برای آموزر کارکنان ،اندازه سيست ،
نوع و پيچيدگی اجااء سالالاليسالالالت  ،نيازهای پرسالالالنلی و بهرهبرداری باید مورد توجه قرار گيرند .آموزرهای دورهای ،تالرهای
گذشالالالته را تيویت نموده و کمس به بازآموزی کارکنان میکند .عالوه بر این فرصالالالتی برای آموزر دادن به کارکنان تازه وارد،
یادگيری مسالایل جدید ،تکنيسهای نوین و وسالایل و تکنولوژیهای پيشالرفته خواهد بود .هميشاله برای ارائه موضالوعات آموزشالی
جدید ،به خصالو

موضالوعات روز که بنا بر عللی و یا بروز حوادث خاصالی محرح میشالوند باید آمادگی الزم وجود داشالته باشالد.

دورههای آموزشی و تمرینهای آمادگی به شرح زیر پيشنهاد میشوند.
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جدول  :2دورههاي آموزشي و تمرينهاي آمادگي با توجه به موقعيت شغلي
موقعيت شغلي

نياز به دوره آموزش

مدیران

در رابحه با برنامه  EOPو نحوه اجرای آن ،نياز آبی شهروندان و
حداقل مصرف

بهرهبرداران

برنامه  EOPو نحوه اجرای آن

تکنسينها

پمپها -گندزدایی -نحوه استفاده از کپسولهای آتشنشانی و امداد
فوریتهای پاشکی

در دوره آموزشالی اهميت برنامه  EOPو اجااء آن تشالری شالده و تمرینات واقعی بدون اطالع قبلی به اجرا در خواهد آمد .در
این تمرینات فرصالت مناسالبی فراه میشالود تا مسالئولين و مدیران بهرهبرداری آمادگی الزم را به دسالت آورند .این گونه تمرینات
را میتوان در محورهای زیر برنامهریای نمود )1 :ساليل شالدید باعث آلودگی شالدید آب برداشالتی گردیده اسالت )2 .آتشسالوزی در
یس قسمت از تصفيهخانه ممالً اطاقس کلرزنی اتفا افتاده است )3 .نشت گاز کلر )4 ،قحع بر  )5 ،زلاله شدید.
قدرداني
بدین وسيله مولفين مياله از شرکت آب و فاضالب اهواز و همچنين شرکت مهندسين مشاور شاراب ،جناب آقای دکتر شاهرخ
قالوند (سالالوپروایارهای طرح جناب آقای پروفسالالور حيدرعلی کشالالکولی و دکتر سالاليدحبي موسالالویجهرمی) تشالالکر و قدردانی
مینمایند.
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Abstract
The existing problems in the water and sewage system of Ahvaz city have been studied. Nevertheless, all
components of the system have been evaluated and their vulnerability in the event of unexpected events has
been considered. According to the studies performed, among all the unexpected accidents, floods can cause
the most damage to the water supply and sewerage network of Ahvaz. In this study, the system was
identified for all contingencies. Finally, based on system deficiencies, operational problems, and network
hardware, an emergency plan (EOP) was proposed to deal with anticipated accidents. In this project, the
issue of training all personnel from operators to senior managers was examined and the program was
proposed. According to the studies performed and also the analysis of the performance of different accidents
and predicting the percentage of destruction of each of them on different parts of the water distribution and
transmission network and considering the long life of most water transmission and distribution pipes in
Ahvaz and severe decay in some parts Earthquake was identified as the most devastating event that could
happen to the network and various parts of the treatment plant and water storage sources, followed by
floods and finally fires as the third priority. This project is planned to cooperate with the staff of Ahwaz
Water and Sewerage Company in response to emergencies of water and sewage system. The application and
success of this program depends on the accuracy of its contents. This program is an application tool that
must be maintained and regularly updated due to changes in the water and sewage system.
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