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 چكيده
 لیانسان ها را تسه  یاجتماع  یتوانند زندگ  یکه م  نديآ  یجوامع مدرن به شمار م  ی اساس  یاجزا  از  ها  رساختيامروزه ز

  ی ها  تيمشکالت و محدود  لیاست که به دل  یهر کشور   یها   رساختيز  نياز مهم تر  یکي  یآبرسان  یبخشند. شبکه ها

پا راندمان  از  اخ  ینيیموجود  دهه  چند  در  پیبرخوردار هستند.  وجود  با  ز  یها   یفناور  شرفتیر  با  ها،    رساختيمرتبط 

 ح یصح  تيري مد  یتر برا   دهیچیو پ  دي جد یها  کی نداشته و به تکن  یآب رشد چندان  ی ها   رساختيدر ز  التی تسه  تيريمد

ز و  ن  رساختيمنابع  بررس  ازمندیها  به  توجه  با  را  یها یاست.  شده،  چالش  یبرا   مناسب  حلهانجام    مشکالت   و  هاحل 

س  ،یتيريمد م  یمي قد  تحالز  ا  ستمیارتقا  اباشدیبه شبکه هوشمند آب  تلف  قیتحق  ني.  منظور  با    BIM  یفناور   قیبه 

 ل یآن ن  يیکه هدف نها  آب انجام گرفت  رساختيآن در مراحل چرخه عمر ز  یساز  اده ی و پ  یآبرسان  یشبکه ها   یمدلساز 

بد است.  ب  منظور  نيبه شبکه آب هوشمند  نتايبا توجه  فناوری مدلساه  آمده،  به دست  اطالعات ساختمان کمک  ج  زی 

 نمايد.شبکه آب هوشمند و انتقال اطالعات به صورت دقیق و صحیح می  به  نی را در جهت رسیدنشايا
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 دمه  قم -1
قابل   نيریدرصد آن به صورت آب ش 3کمتر از  نیدر دسترس در کره زم ی هاکل حجم آب زانیاست. از م اتیح هيآب ما       

نفر،    ارد یلیم  4  بايارائه نمودند، آمار موجود نشان داد که تقر  2016که مکونن و هوکسترا در سال    ی. در گزارشباشد ی استفاده م

آمار روز به    نيکه ا  کنندیم   یزندگ   د يب شدود آکمب  طيماه از سال را در شرا  کي  داقلجهان، ح  تیحدود دو سوم جمع  یعني

افزا حال  در  توج Hoekstra ,2016).   و(Mekonnen است  شيروز  افزابا  روند  به  جمع   یشيه  روزافزون   یهاتوسعه  ت،ینرخ 

  یها. در دههشودیمنابع آب موجود صد چندان م  تيريو مد  یزيربرنامه  تیاهم  رو، شیپ   اديز  یهاو چالش  یاجتماع  -یاقتصاد

کشور   ی منابع محدود آب  یبرا   رانينادرست و ناکارآمد از سمت مد  اتیمیو تصم  ت يريشاهد سوء مد  رانيبه خصوص در ا  ر،یاخ

 .داشته است  یدر پ  ستيز طیمح یرا برا یاثرات مخرب ن،يریش یهاآب رهیبوده که عالوه بر کاهش محسوس ذخ

-تمام جنبه  نکهيا  لیبه دل  یميو قد  یسنت  یهامنابع آب، روش  تيريمد  نهیدر زم  دهيعد  مشکالت  و  هابا توجه به چالش       

-به دنبال روش  ديبا  لیدل  نیهم  به.  اندالزم را از دست داده  يیاکنون کارا  رند،یگیرا در نظر نم  تيريبر نحوه مد  رگذاریتاث  یها

  ها چالش یشيکه با وجود روند افزا ستا ی معن ن يمنابع آب به ا یاصول تيريبود. مد یو اصول حیصح تيريمد یبرا  یديجد  یها

ا  ی عرضه و تقاضا  نیب  بتواند اثرات ز  دي نما  رفع  را  کنندگانمصرف  ازیکرده و ن  جاديآب تعادل  از همه   یطی مح  ستيو مهمتر 

     کند.  نهیو مصرف آب شرب را کم دیتول

زيرسا     پايه  بر  مدرن  و  يافته  توسعه  جوامع  گرفته  شرفتهیپ   یهاختامروزه  تجه  یاجزا  ها،زيرساخت.  اندشکل    زات یاساسی 

ساخت، زندگی اجتماعی  زير  ی هاشبکه  در  مشکالت  وجود.  شودمی  لیتسه  انوندشهر  زندگی   ها وجب آنم  که به  هستند  یشهر

  ترنیو پاي  نیزيرين زم  یاه اليه  در  عمدتا   هادهنده زيرساخت  لیتشک  یبخش بزرگی از اجزا  . دکنمی  مواجه  خطر  با  را  هاانسان

را تراز  عمومی  از مهم  سانیآبر  یهامانند شبکه  رند،یگیم  قرار  هاآن  همتراز  يا   هاهاز سطح  که    ترين اساسی  و  ترينو فاضالب 

به    من يا  یدسترس  ی به معن  ی و خانگ  یآب در سطح فرد  تی امن  .(1388مصطفی بهزادفر  )  باشندمی   یشهر  ی هازيرساخت  بخش

  ی ها  راهاز    یکي  .( Stevenson 2019)  افتيادامه خواهد    زین  ندهيت و احتماالً در آه اسبود  داري ات که در گذشته پ آب محدود اس

از آب    یهارساختيآب است. ز  ی ها  رساختيآب ، مطالعه ز  تیدر رابطه با امن  عيدرک مسائل مربوط به توز  یکننده برا  دواریام

آب را به سمت اهداف    یع یطب  یهاانيها ،جرو اهرم  شیرهاها ،  لوله  لیقباز    ینصب موارد  قيدارند که از طر  تیآن جهت اهم

و دفع فاضالب، عدم    یآورآب صنعتی، مسکونی و جمع  نیتام   یبرا  ها اين زيرساخت  تیاهم  ل یکند. به دل  یم   تيهدا  یاجتماع 

 . (2019 ديگرانو  Liu) شدقابل جبران خواهد  ریانتقال آب منجر به خسارات غ  یهادر پروژه تیموفق

س توسعجهت          ز  هاستمیه  ن  یهارساختيو  مدل  ازیآب  راحتی   ریگهمه  و  جامع  کنار  در  که  باشدمی  هايیبه  به   ، بودن 

باشد استفاده    را   مدلی  توانمی  ندرت  به  اند،ارائه شده  ریاخ  یهادردهه  که  هايیمدل   انی در م  . توسط مديران زيرساخت قابل 

تمام اين   یدارا  کیستماتیبه طور س  آيدکه به نظر می هايی یز فناور يکی ا باشد.  اتیوصخص اين اکثريت  يا همه شامل  که يافت 

 است.  1اطالعات ساختمان  یمدلساز  یفناور باشد، می اتیخصوص

ا پ   نيدر  زم  قات یتحق  نهیشیپژوهش  تکن  نهیدر  و  زم BIM یها کیکاربردها  و  رساختي ز  یمدلساز  نهیدر  عام  صورت  به  ها 

است. در   دهيگرد  هياند اراکه محققان با آن روبه رو شده  يیها ز چالشا  یشده و فهرست  یرسآب به طور خاص بر  یهارساهتيز

آن که يک    ی هاو چالش ده  صحبت شها  رساختيز  تيريمد  یا  رمجموعهيآب به عنوان ز  کپارچهي  تيريبخش بعد در مورد مد 

  ی بکه آب هوشمند به عنوان ابزار مفهوم ش  بخش سوم  در ، مورد بررسی قرار گرفته است.  باشدمیموضوع چند بعدی و پیچیده  

ت  حت  یساز  اده ی بل پ اکه ق  نهیروند به  کيمفهوم    نيبر اساس ا  و   ده ي آب مرور گرد  ی هارساهتيحوزه ز  یهاجهت رفع چالش

 
1 Building Information Modeling 
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پ   میب نها  ده ي گرد  شنهادیباشد  در  پ   ت ياست.  عموم  ادهشنیروش  به صورت     Infraworksابتدا توسط    ی و کل  ی شده در سطح 

پ   لوتیپ   ونهنم پروسه  از  استفاده  بعدا  و  شده  ابزارها  شنهاد یمدل  در   ,Revit, Civil3Dشاملموجود    یمدلساز  یشده 

Navisworks , Infraworks   ها شامل    لیو تحل  یمدلساز  نيحاصل از ا  یکل   یها  یابيارز  تيشده اند. در نها  لیو تحل  یبررس

 شده اند.  هيراروش ا نيدر استفاده از ا شرویپ   یهاچالش نیو همچن ايمزا

 

 پیشینه تحقیق  -2
اول  قاتیتحق        تفکرات  زم  هیو  تازه  یمدلساز  نهیکه در  مساله  است،  انجام شده  و  ستین  یااطالعات ساختمان  . مهندسان 

امکانا سه  یدو بعد  یهامشابه در فرم  یهانمونه  شهیمعماران هم رفتار ساختار    یبرا  1مثال به شکل ماکت   یبعد  و  بهتر  فهم 

ا  ،یامروز  یعدم وجود پردازشگرها  لیدر گذشته به دلکردند.    یم  جاديدنظرشان امور در    یو دست  یسنت  یهاز روشاستفاده 

  یمعرف  راًیاخ  BIMکه واژه    نينکرد. با ا  یرییتغ  یطراح  یکل   یهاتا اواسط قرن نوزدهم روشداشت.    کاربرد  یعمران  یهاپروژه

، توسط پروفسور چاک  1970  یدهه  رد  ش، یسال پ   40بار مفهوم آن حدود    نیلنبوده و او  ید يجد  ینوآور  ک يشده است، اما  

  ی تجار   ریابزار غ   نیاول  یبود، مطرح شد و حت  شرویپ   دهيا  ني که در ا  کايمتحده آمر  االتيا  اتکیاستاد دانشگاه جورج  ستمن،يا

BIM  یمهندس  یارا ارائه کرد و به آن لقب مدل داده  ( دادEastman  2011, و غیره  .)  با    سیدولت انگل  1970ط دهه  در اواس

که در    ديعات ساختمان گردطالا  یمدلساز  هیاول  یهاستمیس  دیمنجر به تول  نهیزم  نيبه ا  یقاتیتحق  یهاهياختصاص دادن سرما

  ی مدلساز  .(1396محمود گالبچی،علیرضا گالبچی،عصمت اهلل نورزايی،قارونی جعفری  )  مورد استفاده قرار گرفت    یالدیم  1980دهه  

BIM    اوا  یشيآزما   پروژه  کيدر   یمعرف  نیو مهندسساختمان توسط معمارها    یاز طراح  تيبه منظور حما  2000دهه    ليدر 

نت در  تحق  جه،یشد.  روند  طراح  قاتیعمده  بهبود  بر  تجسم  صیتشخ  ها، یمتمرکز  و    یگذارنهيهز  ،یریگاندازه  ، برخوردها، 

و نظارت    ینیبشیپ   ستمی س  کي  2005مکاران در سال  و هژو    .(Schultmann 2014و    Volk, Stengel)  باشدیم   هاداده  تيريمد

برا نگهدار  ر یتعماز    یبانی پشت  یبرا  تزا یتجه  یبخرا  ینیبشیپ   یهوشمند  داد  یو  ارائه  غیره  Zhou)  آنها  و  موسسه   .(2005, 

 2ک مشتر  داده  طیمح  کي  هیتهبا    اطالعات  تيريمد  نديآفر  کيبه عنوان    BIMاظهار داشت    2013در سال    سیانگل  رداستاندا

-يیدارا  یبرا  هاداده  تيريدر مد  بيو تخر  ینگهدار  ،یبردارساخت، بهره  ،یطراح  یعن ي  ،يیمراحل چرخه دارا  هیاز کل  تواندیم

خود به    قاتیتحق  یط  2011ازهر در سال    .(British Standards Institute,2003:PAS 1192-2)   ساخته شده استفاده کند  یها

مو  BIMکه    دیرس   جهینت  نيا طراح  تیفقبا  مراحل  شواهد  یدر  و  است  اتخاذ شده  دهند   یو ساخت  نشان  که  دارد  ه  وجود 

  2013و سو در سال    نی. ل(Azhar 2011)  است  سکير  تي ريو بهبود مد  یوربهره  شيو افزا  و ساخت   یطراح  نهيهز  کاهش در 

  BIMادغام مدل    ن،يدارند. بنابراکل  مش  التیدر حفظ تسه  ، یبراسناد کاغذ  هیدر هنگام تک  یاظهار داشتند که کارکنان نگهدار 

 یو نگهدار  تيرياهداف مد   یات ساختمان براالعاط  یو به روز رسان  هریذخ  یبراروش    نيبهتر   3ساختمان  تیوضع  یابيدر ارز

مورد   کردند و چند  یرا بررس  BIM  یايمزا  2014عمر و همکارانش در سال    صلیحمد ف. م( Su 2013و    Lin)  ساختمان است

ابآن که    یاصل توال  صیزار تجسم، تشخشامل  و...  مک ا  تيريمد  ،تس يز  طیمح  لیو تحل  هيساخت وساز، تجز  یبرخوردها،  انات 

سودمند است که   اریبس  یمدل مجاز  کي  BIM،  2014(. به گفته آکانمو و همکاران در سال  2014, و غیره  Omarنمودند )  اشاره

  BIM(.  Messner 2014و    Akanmu, Anumba)  کند یفراهم م   4و ساخت   یمهندس  ،یرصنعت معما  یرا برا  یقابل توجه  یايمزا

 
 maquette به فرانسو ی  1
2 Common Data Environment 
3 Building Condition Assessment 
4 Architecture, Engineering and Construction industries 
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ااس  شدهن شناخته  از محققا  یاریتوسط بس با  اما  پتانس  نيت  از  بهره  لیحال  نشده    ادهاستف  یو نگهدار  یبردارآن در مراحل 

نکوم و همکاران در راف  نیدهد. همچن  رییرا تغ  ها يیامکانات و دارا  ینحوه عملکرد و نگهدار  تواندیم  BIMکه    یاست، در صورت

که    بخشدیبهبود م  یتوجهبل  قا  زانیرا به م  AEC  کرد پروژهاست که عمل  یروند  BIMاظهار داشتند که    یالدیم  2014سال  

در    یانقالب   BIM  یفناور  (.Asmar 2014و    Francomمدل کند )  ی کيزیرا با ساخت ف  یدو طرفه مدل مجاز  یبا هماهنگ   تواندیم

رد  مو  یسازتماناغلب در ساخ  ها،رساختيز  در  مشکالت  و  ها وجود چالش  لیکرد اما به دل  جاديا  یو ساز جهانت ساخت  صنع

ااستفاده قرار   پروژه  رایخگرفته است و  و  ی آبرسان   یهادر  استفاده م  ژه يبه  از آن  پروژهشودیانتقال آب  برا  یها.    ی انتقال آب 

  گر يد  یمنيهرگونه خطرات ا  اي   یساختار  یخراب  لیدل  نیبه هماست،    یضرور  ی صنعت  دیو تول  یاحوضه  نیمنابع آب ب  صیتخص

پروژه انتقال آب    یخواهد شد. به عنوان نمونه مورد  یریگاندازه  رقابلیغ   یع و اجتما  یاقتصاد  راتخسا  به  جرمن  هاپروژه  نيدر ا

پروژه    ن ياشاره کرد. ات،  اس  لومتریک  1432ن  آ  یکه طول کل  نیانتقال آب از جنوب به شمال کشور چ  میبه پروژه عظ  توانیم

ن  یبردارمورد بهره  2014در سال   افزارهقرار گرفت که توسط  پا  يیارم  پروژه    نيا  یاز راه دور را برا  نگيتورینما   BIM  ه يبر 

 BIMاده از  پروژه مربوط به استف  106در مورد    قیتحق  کيدر    2015(. کائو وهمکاران در سال  JinshengJia 2016انجام دادند )

به عنوان    BIMکه    افتنديدر  نیدر چ به کار م  کيدر اصل  اجرا  رودیابزار تجسم    یاه یژگيبا و   یتوجهبل  ور قابه طآن    یو 

غیرهCaoپروژه همراه است ) و  ابزارها  2015در سال    ی(. بونبرگ و و2015  ,  برداشت آب    ستمیس  یسازه یشب  یبرا  BIM  یاز 

ارزش کاربرد   یبه بررس  2016در سال    یج(.  Bonenberg and Wei 2015استفاده کردند )   یباران و گردش آب در مرحله طراح 

و همکاران    هوجا (.  آWu 2016نمود )   انیب  یشهر  یهالوله  یت و ساز گالراخس  تيريرا اساس مد آن  پرداخت و    BIM  یفناور

سال   از    2017در  استفاده  که  دادند  ط  BIMگزارش  آب  اع ب  تواندیم  یطراح  نديفرآ  یدر  مصرف  کاهش  در طث  و    یشود 

 Ahuja, Sawhney)   باشدیدرصد م   28بز  س  و  هنیبه   جيابه نت  ی ابی، احتمال دستMEP  ستمی مطالعات انجام شده استفاده از س

and Arif 2017 یخود اعالم داشت، با استفاده از مدلساز قاتیتحق ی ط رد 2017(. پن در سال  BIM لوله یگالر یطراح یبرا-

  یل ک  ندمایچ  انوتی م  گريد   طرف   از  و  کرد  مطالعه  مجزا  طور  به   را  هالوله  یاز گالر  یهر بخش  ان تویطرف، م   کياز    ،یشهر  یها

  یهالوله  یخود درباره تجسم گالر  قاتیتحق  یدر ط  2017در سال    يی(.  Pan 2017را مشاهده نمود )  یشهر  یهالوله  یگالر

که ساخت و ساز، ارتباطات،   یاو هماهنگ باشند، به گونه  کپارچهي  دي عات بااعالم کرد که قبل از شروع ساخت انواع اطال  یشهر

در سال    کاران(. لو و همG. Ye 2017ساخت و ساز انجام شود )  يیابود کارنظور بهواند به مبت  پروژه  یهایریگمیمذاکره و تصم

که  2017 تجزبه طور    BIM  اشاره کردند  از  تحل  هيعمده  آب در مرحله طرا  لیو   .Lu, et al)  دکن یم  یبانیپشت  یحمصرف 

آب باران در مرحله ساخت   ی جمع آور یهاولهو لفاضالب  ، یآبرسان  یبررس یبرا BIMاز  2017و همکاران در سال  ای(. ج2017

و همکاران در سال  Jia, et al. 2017استفاده کردند )  منابع آب در ط  نهيدر هز  يیصرفه جو  یبرا  2017(. هاول  مراحل   یو 

ن  . ادمونسو(Beach 2017و   Howell, Rezguiو لوازم و سنجش هوشمند استفاده کردند ) BIM بیترکر ساختمان، از  چرخه عم

س  و در  دارا  کي  8201ال  همکاران  فاضالب   يیمدل  ا  1هوشمند  از  استفاده  با  تبادل    لیتسه  یبرا  BIM  ی ستانداردهاکه  در 

د بهرهاطالعات  مرحله  م  یبردارر  استفاده  آن  )  شنهاد یپ   شود،یاز  سال  Edmondson, et al. 2018داد  در    نیاول  1396(. 

از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان    ی ندگانينمابا    یه و شهرسازت ران در وزاراطالعات ساختما  یسازمدل  ی شياندهم

  ندس  سينوشیپ   نيوتد  از  فری حامد مان  یو کنترل ساختمان جناب آقا  یدفتر مقررات مل  رکليبرگزار شد که مد  استاندارد  یمل

  و صنعت در سالدانشگاه علم    یرهمکابا    یانمرع   یهادر پروژه  BIM  يیاجرا  نامهنيیسند و آ  ن يا  نيخبر داد. تدو    BIM  یمل

انجام    یمطالعه مورد  جيبا توجه به نتا  2019ال  و همکاران در س  تونی. هشودیم   يی نها  1398سال    انيآغاز شد و تا پا   1397

 
1 Smart Sewer Asset Information Model 
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نظر    در ابتدا با در  BIMکه اگر مدل    افتنديدر  ،یو نگهدار  اتیاز عمل  یبانیپشت  یراب  BIM  یهاسعه مدلشده در خصوص تو

الگرفت عملن  م  یطراح  یدارنگهو    اتیزامات  برا  توانیشود،  آن  دا  یاز  اطالعات  )  1يیرامدل  نمود  استفاده   ,Heatonپروژه 

Parlikad  وSchooling 2019 .) 
 

 2آبمدیریت یکپارچه منابع  -3

توجه        پ   با  شهرنش  یهاشرفتیبه  روند  استانداردها  ینیمداوم  بهبود  به    یزندگ  یو  گراانسان،  کبهبوبه    شيطبع   ت یفید 

طه با از مشکالت در راب  یار یبس  رای اخ.  شودیم  شتریدفع فاضالب ب  یهاستمیو س  یزهکشو    یآبرسان  یهاو ساخت پروژه  یاحطر

اقتصادوست  یها منابع  آب  با چالش   تيريمد مصارف مختلف آب مرتبط است    انیم  دي محدود و رقابت شد  منابعتحت    یعه 

(Byeon, et al. 2015 .) نياست. عمده تر محدوددر آن   تيريمد ی هانهياست که گز یابه گونه ی آبرسان ی هاشبکه یساختار فعل  

اتالف و   ن،يریآب ش  یاقاضعرضه و ت  نیعادل بعدم ت  لیعملکرد به دل  نيیها عبارتند از: راندمان پا  ستمیس  نيا  یها  تيمحدود

 ب آ  هیتصف  نيیراندمان پا  اي  هیتصف  یباال  نهيو حمل و نقل آب عرضه، هز  دیولت  یباال برا  یانرژ  ازی کننده، ن  نیآب تأم  ی آلودگ  اي

(Sarp  2014, و غیره).  ی هاشبکه  یصولو ا  حیصح  تيريآب که بتواند مد  تيريمد  د ي طرح جد  کيها،    تيمحدود  نيغلبه بر ا  یراب 

  است.  ازد، الزممکن سرا م یسانآبر

گیرد.  برداری بهینه از منابع آب صورت میيتی است که با هدف بهرهامات مديرمات و اقدمديريت منابع آب شامل تصمی          

  تيريجامع مدطور    ، به  ستيز  طی، عدالت و مح  يی با در نظر گرفتن کارآ  دي آل با  دهياز نظر ا  است و   ده یچیمنابع آب پ   تيريمد

  ای جامع که کل سیستم راستفاده از مدل   گیرندگان به جاییمهای بزرگ اغلب تصمکالت در مقیاسیل وجود مشدلبه    اما  شود

های مختلف سیستم بهره  و راندمان بخشيی  تر و ساده شده برای بهبود کاراهای کوچککنند تا از مدلی میدر نظر بگیرد، سع

،  طقهای شديد در بعضی مناسالی يد، خشکشد   هایانيی، وقوع سیل و طوفو هوا  ات آبیرغیت  .(2019و غیره  ,  Al-Jawad)  بگیرند

  دهند.ا افزايش میر  رچه منابع آبهايی هستند که نیاز به مديريت يکپاچالش   رشد جمعیت و نیاز آبی برای صنعت و کشاورزی

آب  غیره Agarwal)    3مشارکت جهانی  و  يک  2000ر سال  د  ( 2000  ,  را  نمپارچه  مديريت  آب  تعريف می   اينابع  " د:  نکچنین 

IWRM  است مد ه  توسع  برای  که  فرآيندی  مرتبطهماهنگ    يتريو  منابع  و  زمین  رفاه    آب،  رساندن  حداکثر  به  منظور  به 

رت وصو محیط زيستی  های حیاتی  و بدون به خطر انداختن پايداری اکوسیستماقتصادی و اجتماعی حاصل به صورت عادالنه  

د  IWRM  بردکار  "گیرد.می چشمگیری  پیشرفت  شده  موجب  آب  منابع  مديريت  طوريب  استر  م  اخیراکه  ه  ای  هدلسازیدر 

ريت منابع آب  رگذار در مديشود که به صورت جامع عوامل تاثیدر نظر گرفته می  هیدرولوژيکی انجام شده يک رويکرد يکپارچه

کرد  ت کمک چشمگیری خواهد  نادرسش تصمیمات مديريتی  اين فرآيند به کاه  .(Liu 2019و    Wang, Davies)   کندرا مدل می 

 واهد شد.  مان سیستم خکیفیت و راندد بوبهو موجب 

آن مد نظر قرار گرفته   یبعد فن  شتریاست که تاکنون ب  یو چند بعد  دهیچیموضوع پ   کيمنابع آب    یبردارو بهره  تيريمد       

به و  کم  یاجتماع   ابعاد  است  توآن  سرماجه شدتر  است.  منزله  یاجتماع   هيه  روابط، همکار  یبه  و    ،یسطح  اعتماد  و  انسجام 

تواند بستر و   یم  از جمله منابع آب دارد و  یعیاز منابع طب  نهیبه  یو بهره بردار  تيريدر مد  ی همنقش م  معه،اج  ارکت افرادمش

از   یناش  یاجتماع   یهاع تنشآب و رف  الت منابعو حل مشک  تيريدولت در مد  یهاطرح و برنامه  یاجرا  یبرا  را  یمناسب  نهیزم

مه ها  الزستيدرولوژیه  کند.  ایآن  باها  متقابرواببر    دياما  تط  جامعه  و  آب  با  ل  کنند،  امرکز  به  فرآ  نيتوجه   ی ندهايکه 

 
1 Asset Information Model 
2 Integrated Water Resource Managment 
3 Global Water Partnership 
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  ديبا   ی کيوژدرولیه  یمدلساز  ن، يمرتبط هستند. بنابرا  یانسان   ی ها  ستمیتعامل دو طرفه با س  ني چند  با استفاده از  یکيدرولوژیه

ا  ؛ مد نظر قرار دهند  هم  را  یتعامالت  نین واضح چ  به طور پ ج  هيکسويرد  از عملک  ديباکه    حیتوض  نيبا    ايپو  یوندهایدا شده و 

 . (2013, و غیره Montanari)   دخالت دهند نديفرآ نيا در زیکنند که بتوانند بازخورد را ن جاديا

را  1عاجتما-آب  اصطالح  است. دانشمندان  افتهي  شيافزا  ریخا   یهاآب در دهه  تقایتحق  نهیدر زم  یارشته  ن یب  یهاکرديرو       

-ستمیدر رابطه با س  یانسان  یایاز جغراف  نهيريسنت د  کياند تا  کرده  فيتعر  یکيدرولوژیه  در علوم  نينو  روش  نيبازتاب ا  یبرا

پ   ی اجتماع   یایو دن  ی عیطب  یها   نديفرآ  کيوان  عن  به  اجتماع-آب  چرخه  .(Warner 2017و    Wesselink, Kooy)   کنند   دا یرا 

مفهوم شامل    ني. اشودیم  فيکنند، تعر  یم  یو بازساز  جادين ازمان و مکا  یرا در ط  گريکديامعه  که آب و ج  یعیطب  -یاجتماع 

 : (Budds 2014و  Linton) داده شده است حیتوض ريه صورت خالصه در زاست که ب یدیکل  دهيچند ا

در    یاز ساختار اجتماع   یدي شود شکل جد  ی ارد که موجب معه دجام   ی بر سازمانده  ی آب اثر مهم  ت يريبه مد  ازین -1

 .شود جاديا یا چرخه روند کي

درون -2 ارتباطات  جامعه  و  آن  یکينزد   یآب  موجب  به  که  دارند  هم  خاصبا  انواع  روابط    یها  انواع  حا  ،یاجتماع از  صل 

 .باشندی م یآب مختلف روابط

 دارد،که   اجتماع–آب  نديدر فرآ  یآب نقش مهم  یخواص ماد از عرضه آب،    یناش   یاجتماع   ی هابا وجود ساخت و ساز -3

 . (بزرگ لیس ک يمانند )اوقات مختل کننده آنهاست  یو گاه یط اجتماعاوقات سازنده رواب یگاه 

 یبرا  یمناسب  یتواند الگو  یآن منطقه م  یآب  هيسرما  زانیآن با م   قیطقه و تلفهر من  یتماع اج  هيح سرماشناخت سطاين  بنابر

برنامهحلراه  نيتدو و  متول  تيري مد  یهاها  به  آن منطقه  آب  برنامه  انیمنابع  م   ه دهدارائ  زانيرو  و  یگذاراستیتوان سیو  ها 

  ها ویزيردر برنامه  نيو اجرا کرد. بنابرا  ن يه تدوهر منطق  یراب  هيدو سرما   نيا  ینسب  تیوضع  ی را بر مبنا  ی متناسب  ی هابرنامه

  ی ع تمااج  یهاریمناطق را مالک عمل قرار داد بلکه عوامل و متغ  یو عوامل فن  طياا شرتنه  دي بع آب نبانام  یهایگذاراستیس

 لحاظ شوند.  د ي مناطق با یاجتماع  هيسرما رینظ

ه لز جماچه و جامع برای در نظر گرفتن عوامل تاثیرگذار  رد يکپارجاد يک رويکايريت يکپارچه منابع آب  هدف اصلی مدي       

ارچه منابع آب به  اجرای مديريت منابع يکپ   باشد. می  در بحث مديريت منابع آب...  محیطی و فنی و  ، اجتماعی   اقتصادی، عوامل  

  های جديد تکنولوژیترکیب  ه از  ا با استفادسازی دشوار است امبهینهتاثیرگذار و مشکالت    عوامل  و تعدد  پیچیدگیوجود  دلیل  

 مديريتی سازگار با محیط زيست دست يافت. هینه های بروشتوان به با مفاهیم مديريت يکپارچه منابع آب می

 

 2هوشمند آب های شبکه -4
-اصولی شبکه  و  حیصح  مديريت  بتواند  که  آب  مديريت  جديد   طرح  يک  ،  هاغلبه بر اين محدوديت  یبراگفته شد،    ور کههمانط

از سال    یا در زيرساخت هاآبرسانی را ممکن سازد، الزم است. با در نظر گرفتن اين محدوديت ه  یها در مورد   2009آبی، 

 انجام شده است یاریبس قاتیباال تحق تیفیبا ک اعتمادابل کارآمد و ق به منبع آب ی ابیتوسعه شبکه هوشمند آب  با هدف دست

(Dong, et al. 2015)  بیترکرا با هم    یلیتحل  یهااجزا و مولفهکنترل کننده،    یها حسگرها، دستگاه  شبکه هوشمند آبيک  

. شبکه هوشمند آب به  شودی که الزم است به طور موثر عرضه م  يی حاصل کند که آب فقط در مواقع و جا   نانیطمتا ا  کند یم

پ  ارتباطات را در ساختار شبکه آب    اطالعات   یفناور  که  یا برنامه  شود، یم  شنهادیعنوان يک طرح مديريت نسل آينده آب  و 

اطالعات و    یفناور (Sarp, et al. 2014) د.دهزايش میشبکه آب ر ا اف  عناصر موجود در  هیکل   راندمان  بتواند  تا  کند ادغام می

 
1 Hydro-Social 
2 Smart Water Grids(SWG) 
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-شده و به رفع چالدر شبکه را کنترل کرموجود    یسنسورها  و   ها هوشمند آب، دستگاه   یهاتوسعه شبکه  با  تواند یت مارتباطا

 : نمود اشاره زير موارد به انتوهوشمند آب می یهاشبکه یاز مزايا .(Mutchek and Williams 2014) موجود کمک کند یها

 کنترل نشت (1

 یانرژ مصرف در جويیصرفه (2

 آب  تیفیکنترل ک (3

 بهبود تجربه شهروندان  (4

 اتی یعمل یسازنهیبه (5

 ها در لوله اضالب و جريان آبشبکه آب و ف یسازهیشب (6

 کی یدرولیه ده یچیکاهش انجام محاسبات پ  (7

 .مطلوب باشد تیدر وضع شهیآب وفاضالب هم یهاشبکه تیاينکه وضع یشده برا نییبشی پ  ینگهدار یوشهااستفاده از ر (8

رده است. از  خود جلب ک  را به   ی هوشمند آب توجه کمشبکه    ستم،یس  کيبه عنوان    ر،یاخ  یها یفناور  شرفتیتوجه به پ   با        

 :(Mutchek and Williams 2014) رداشاره ک ريد زمواربه  توانیهوشمند آب م یهاشبکه رشيپذ  یموانع بالقوه برا

 و توسعه قیتحق  یعدم اختصاص بودجه برا (1

 ی فعل  ستمیبه نفع س یاسیو س ینهاد یوجود ساختارها (2

 ی موجود فعل ستمیس یشبکه هوشمند آب رو یسازادهی پ  الزم جهت یهارساختيت و زعدم وجود امکانا (3

از شبکه هوشمند آب را ارائه دادند که در ادامه به   ی جامع  فيخود تعر  تقایتحق  یدر ط  2015و همکاران در سال    یل        

اشاره م  یاخالصه برامیکنی از آن  پلت  ی سازادهیپ   ی.  به دو  پلت  ميدار  از ین  ی اساس  م فرشبکه هوشمند آب    و   آب  هشبک  فرم : 

ب ICT1فرمپلت آبرسان.  شبکه  ا  یستر  منظور  غ   ک ي  جاد يبه  پامرکمت  ری شبکه    کيو    ی مرکز  تيريمد   کي نصب  ضمن    دار، يز 

منبع آب   کياز    meso. هر شبکهکندیم  میتقس  2مشبک کوچکتر   یهارا به شبکه  یشبکه کالن شهر  ،یسازرهیساختار ذخ

  ی . هر شبکه دارا ستشده ا  لیتشک  یاریآب  و   یصنعت  ،یمنطقه مسکون  کيو    نيری مخزن آب ش  کي  ه،یتار تصفساخ  کي  ن،يریش

ن آب مخاز  ني. اودشیم  هيتغذ  نيریمناسب توسط منبع آب ش  هیتصف  ستمیس  قيت که از طرخاص خود اس   نيریش  مخزن آب

چرخه آب گسترده    تيريو مد  تیفی، کنترل ک  یبانیپشت  یکه برا   شوندیمتصل م  یبه صورت دو جهته به مخزن مرکز  نيریش

رخ دهد،    یعیطب  ریو غ   یع یطب  یايکه حوادث و بال  یهنگام   کندیم  نیتضم  ی. مخزن مرکزرندیگی مورد استفاده قرار م  یخانگ

در سطح شهر عمل    نيریمنبع آب ش   ن يتر  یبه عنوان اصل  ی هنگام مخزن مرکز  نيحفظ شود و در ا  یداخل  داريآب پا  نیتام

  اده از. استفشودیتوجه واقع م  ردمو  نيریبه حداقل رساندن مصرف آب ش  استیت، سصنع  ازیآب مورد ن  نیتام  ی. براکند یم

تصف اح  هیفاضالب  و  از شبکه آب خانگ  ایشده  اصل  تواندیم   یشده  منبع  عنوان  قرار گآب    نیتام  یبه  استفاده  اردیمورد    ني. 

.  شوند یمتصل م یکشاورز  اي  یشبکه صنعت ک يبه  مخازن ني از ا ک يو هر   شوندیم یآور شده جمع ایاح آب مخازن  در ها پساب

موجود در شبکه آب به    یسنسورها  از  را  هاداده  انيجر ICT فرم. پلتشودیم  اختهس  آب  هشبک  فرمپلت  یبر رو ICT رمفپلت

  (Lee, et al. 2015) .کندیم  جاد ير ا اموث  یتيريساختار مد  کي دوجهته،    انيجر  ک ي  جاد يو و با ا  دهدیانتقال م   یکزمر  تيريمد

 ی آبرسان  یهاشبکه  یرا برا  یبهتر  تيريبرنامه مد  دتوانیم  ی مخزن مرکز   کيمتمرکز آب و    ریغ   یهااز شبکه  یبیترک  ن،يبنابرا

 : نشان داده شده است شبکه هوشمند آب يک نمونه از 1 در شکل  کند. دجايا یشهر

 
1 Information and Communication Technology 
2 Meso grids 
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 ( 2015ديگران, و Lee) فرم شبکه آب هوشمندلت: پ 1شکل

 
 رد شبکه هوشمند آب:بهبود عملک یبرا BIM لیپتانس  -5

  BIM      مدل پتا  یمجازيک  که  همکا  یبرا  مییعظ  لینساست  برقرار  یربهبود  ب  یو  در    یهاطرف  نیارتباط  مرتبط 

ب2015, و غیره  Aniد )عمرانی را دار  یهارساختيز   و   هاطراحی، ساخت، مديريت ساختمان  ،یريزبرنامه  یبرا  نشیی(. اين مدل 

دم  ع   دگی،یچیپ   ها،یریجمله درگاحی، مشکالتی از  از و طروس   اختسنتی س  یهاروش  در.  دکن فراهم می  یشهر  یهازيرساخت

که    تیقطع دارد  وجود  ابهام  راه  BIMو  عنوان  مشکالت    یبرا  حلیبه  همچناين  هز  نیو  و    یبرقرار  ها، ينهکاهش  ارتباط 

بهره افزايش  شبکه  یورهماهنگی،  طراحی  فضا  یهااز  مشکالت  حل  و  فاضالب  و  پ م  ی آب    يی همگرا.  شودمی  شنهادی حدود 

 ی ها آب و فاضالب از طريق روش  یهاستمیهدف آن بهبود مديريت سآب هوشمند که    نهیمان با زم اطالعات ساخت  یازمدلس

      (.Beach 2017و   Howell, Rezgui) کندموجود فراهم می   اتییفراتر رفتن از موانع عمل یابر را فرصتی باشد، جديد می

مدل  عيرس  یها  شرفتیپ   سا  یسازدر  فراطالعات  کارا  یبرارا    یديجد  یهاصت  ختمان  اثربخش  يیبهبود   ند يفرا  یو 

فراهم   زیها ن رساختيساختمان ها ، بلکه در زظهور در طول چرخه عمر پروژه ، نه تنها در  ون  یساخت و ساز و استفاده از فناور

است  بديل شده  ب تو فاضالآبرسانی    یهاخت وساز شبکهچرخه طراحی تا سا  ازبه بخش مهمی    BIM  یکند. امروزه فناور  یم

پ   نیسکتی مهندکه موجب طراحی مشار  ،   ی مزايا  رساندن  حداکثر  به  چگونگی   اما   شود، و ذينفعان پروژه می  مانکارانیمشاور 

  ی هاشبکه . در ساخت و تجسماستروژه و به حداقل رساندن هزينه پروژه و خطرات دفع زباله به يک مساله بزرگ تبديل شده پ 

مع فاضالب،  و  اطآب  دقالعموال  زيرزمکام  و   قیات  لوله  خط  ند  نییل  ع وجود  و  اشتباهات  بنابراين  در    یهابیارد،  متداول 

 در   توانمی   BIM  یفناور  از   استفاده  با   بنابراين،.  شودمی  دایه آب و فاضالب پ شبک  یهاساخت و ساز از بخش لوله  ی فرآيندها

د. عالوه بر  مجسم نموکه آب و فاضالب را ی شبو به راحتته اک گذاش مبتنی بر ساخت را به اشتر موجود اطالعات  ی هال مد هیکل
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و    رهایکرده و استفاده از ش  نهیبه  BIM  یارهاابز   قيلوله را از طر  ریمس  توانیمشخص شده، م  یبا توجه به فشار آب شهر  ن،يا

رساند. هم  یهاپمپ رابه حداقل  تکم  نیچنکاهش فشار  م  لیبا  مورد  یمدل  و مصالح  مواد  و  اخت  فرآيند س   در  استفادهتوان 

 (.Tian 2017و  Guo, Guoمتره کرد ) قیب را بر اساس مصالح به صورت دقشبکه آب و فاضال یهانهيهز

1توسط    2018که در سال    BIM  شدر جديدترين گزار
NBS    ،بر و کاربران  دهندگان  درصد از پاسخ  65منتشر شده است

باور که  اين  است   BIMند  مفید  زمانی  نواقص  بهبود  ک د   79و    برای  پذير  BIMان  اربررصد  که  باعث    BIMش  موافق هستند 

اسناد ساختمانی میافزايش هم بیشتر در زمینه سنتايج    شود.اهنگی  آمده  بتوان  به دست  اينکه  برای  و  کاربرد دارند  اختمان 

BIM  تر از  دقیقده  استفاهای آب به کار برد، نیاز به تحقیقات بیشتر و  را در زيرساختBIM    ود.هد بخواموردی  ات  مطالعدر  

 ی ها  پروژه  در  BIM  یااجر  یها چند سال از ساخت و ساز عقب مانده است ، اما درصد فعل رساختير زد  BIMاستفاده از    اگرچه

در    یریگ  میهنگام تصم  شهیهم BIM باال  هیاول  نهيهز  .خواهد داشت  یریرشد چشمگ  ندهيرود و در آ  یم  ٪  53به    یرساختيز

فقط در   BIM خصوص اگر  بهشود، در نظر گرفته می یاصلمسئله به عنوان ،  هايرساختدر ز یورافن  نيا در یگذار هيمورد سرما

نظارت بر    یبرا BIM انیبن  دانش  کپارچهي  ستمی. استفاده از سردیاستفاده قرار گ  مورد  هازيرساختو ساخت    یمراحل طراح

 د.کن هیتوجرا  BIM یناورر فبهتر د یگذارهيتواند سرما یم یو نگهدار ریتعم تيريمدمرحله 

م   BIM  یها  تیقابل تکن  یرا  با  بن  یهاکیتوان  مبتن  انیدانش  استدالل  تا    شيافزا  2مورد  بر  یمانند  واطالع داد  به    ات 

با اصول    CBR  یها  ستمی شده در س  هیبدانش تع  تيرياصول مد  بی. با ترکردیقرار گ  نفعانيذ   اریدانش در اخت  یاشتراک گذار

را   "ساختمان  دانشمدلسازی  "به    "اطالعات ساختمان  یسازمدل "ها ، انتقال از    ستمیس  BIM  شده در  هیتعباطالعات    تيريمد

 . (Almarshad 2013 و Motawa) داد صیتوان بهتر تشخ یم

 

 : روش تحقیق -6
 :شودیدر نظر گرفته م ريبه صورت ز قیروش و مراحل انجام تحق

و      Revit  یمشترک توسط نرم افزارها  یسه بعد  یسازمدل  آب   ترساخيز  کيموجود در رابطه با    یهابا توجه به داده  ابتدا

Infraworks  نرم افزار  ردیگیانجام م .Revit  که در سه   باشد یاطالعات ساختمان م  یمدلساز  نهیدر زم  یقو  ارینرم افزار بس   کي

اما با توجه به   کندیمل مع   یقو  اریبس   اتیئجز  یطراح  ینرم افزار برا   نيشده است. ا  ئهارا  سات یو تاس  سازه  ،یقسمت معمار

پروژه  تيمحدود برا  یهادر  )  و   گاز  و  آب  انتقال  خطوط  ها،جاده  یطراح  رینظ  ،یطراح  یمورد نظر    گرفتن  بر  دربه دلیل    ... 

  لیدل  نی. به همباشدیم  یز سطح محدودیو آنال  یو فقط قادر به طراح  شودیباال( با مشکل مواجه م  لومتراژیو ک  عیوس  سطح

ا  یراب افزار    ت يحدودم  نيرفع  نرم  تلف   Infraworksاز    ی سه بعد  یرسازيو تصو  GIS  يی ایجغراف  ی اطالعات  ستمیاز س  یقیکه 

و بعد زمان با  ز قابلیت متره دقیق  با استفاده اودن بعد هزينه  کان افز ما  Revitدر نرم افزار  در اين مرحله  .  شودیاست، استفاده م

 ی ساز کپارچهي   Navisworksساخته شده در نرم افزار    یهاسپس مدل وجود دارد.    Synchroو     MSPنرم افزار های  استفاده از  

و زمان  که با افزودن بعد هزينه    شودیم  هیآب ته  رساختيموجود از ز  یهاتمام المان  ا ب  یبعد  سهبه صورت    یشده و مدل کامل

 .يک مدل پنج بعدی خواهیم داشت

 

 

 

 
1 National Building Specification 
2Case-based Reasoning 
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 مطالعه موردی: -6-1
  ن يانتخاب شده است. ا لومتریک 8لوله انتقال آب واقع در شهر سنندج استان کردستان به طول خط  ک يمطالعه  نيا یبرا

انتقال آب، آب   از تصف  هیتصفلوله  به    2خانه شماره    هیشده  را  انتقال م  رهیمنبع ذخ  کيسنندج  .  دهد یآب در منطقه فرجه 

پوشش لوله استفاده   یمحافظت رو یبرا rock shield یاهقهه و از ورمتر بود یلیم 1000به قطر  یجنس لوله استفاده شده فلز

-شده است. بلوک  هیآب تعب  هی تخل  ریهوا و حوضچه ش  هیتخل  ریخط انتقال آب، حوضچه ش  ری در طول مس  نیشده است. همچن

  و  نموده  ترلکن  ها پوشو در  هایراه  سه  ها، را در محل خم   الیشده توسط س  جاد يا  یکیناميو د  ی کیاستات  یرویکه ن  یمهار  یها

-یلوله در محل اتصاالت م   یو شکستگ  یدگ یمانع از ترک  تي و در نها   کنند یم  یریجلوگ  هامجاز لوله  ریو غ   اد يمکان ز  رییتغ  از

. به  ستیوارده از طرف لوله ن ی قادر به تحمل بارها  يیخط انتقال فرض شده است که خاک به تنها ن يا در.  اند اعمال شده شوند،

لوله صرفا توسط مکان    رییوارد شده و تغ  یبتن  یمهار  یهابه بلوک  روهاین  هیفرض شده که کل  نانیاطمدر جهت    لیدل  نیهم

 نشان داده شده است:  2 انتخاب شده در شکل  ری. مسگرددی کنترل م یبتن یمهار یهابلوک

 

 
 : مسیر خط لوله انتقال آب2شکل 
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-شده است. نقشه  قسیم بندیمتر ت  200م به طول  هر کداقسمت    40کیلومتر خط لوله به    8تدا  برای انجام مدلسازی اب

لوله به طول    Revitپس توسط نرم افزار  یافت. سقالانت  Revitبه نرم افزار    Civil 3Dتدا توسط نرم افزار  با  آب  های خط انتقال 

ل  ن اين دو مدشده و پس از آ  مسیر خط لوله طراحی  Infraworksگرديد. همزمان در نرم افزار  قسمت مدل    40متر در    200

بعد هزينه و زمان نیز به    در ادامه گردد.  با هم ادغام شده و مدل سه بعدی زيرساخت آب آماده می   Navisworksر  رم افزادر ن

از خط    1اد شده يک همانند ديجیتالمدل ايجگیرد.  مدل اضافه شده و يک مدل پنج بعدی با تمام جزيیات در اختیار قرار می

و    ها و نظارت بر سیستم برای جلوگیری از مشکالتزيه و تحلیل داده دهد تا تجاست که اين اجازه را می    لوله انتقال آب واقعی 

برنامه از  هنونم  4و    3ی  هادر شکل  ، صورت گیرد.رخه عمر زيرساختريزی در طول چ ايجاد فرصت های جديد و حتی  هايی 

 نشان داده شده است: Revitدر فضای نرم افزار مدلسازی 

 

 

 
 : مدل خط لوله انتقال آب 3کل ش

 

 
1 Digital Twin 
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 خط انتقال آب: مدل 4شکل 

 

 بحث و بررسی:  -7
ريت دارايی در  مديريت اطالعات در مديهای لشمديريت اطالعات ساختمان به عنوان ابزاری اساسی برای پشتیبانی از چا 

گرفته می را    شودنظر  امکان  اين  میو  ذينفعان  در چرخهده به  موجود  اطالعات  که کل  تسهیل   د  منظور  به  زيرساخت  عمر 

چرخه در  بنابراين    .برداری و تعمیر و نگهداری در دسترس تیم پروژه قرار گیردز و در نهايت بهرهاهداف پايداری در ساخت و سا

ار مورد استفاده قرعمر    چرخه  عاتاطال  تيريرتقاء مدبه منظور ا  يینها  بيتا مرحله تخر  هیاول  یزيامه راز مرحله برن  BIM  ،عمر

  برای سنجش میزان عملکرد  جداگانه 1عملکرد  یدی کل یهاه شاخصدر هر مرحل رساخت،يز کي با توجه به چرخه عمر   گیرد.می

ساختمان در    عملکرد قبل و بعد از استفاده از مدلسازی اطالعاتهای کلیدی  ه بین شاخصيسستفاده از مقابا ا  شود.تعريف می

دی عملکرد  های کلیشاخص  5د. در شکل  پی بر  BIMدی بودن فناوری  ره میزان کاربتوان بچرخه عمر يک زيرساخت میطول  

 :شودیدر نظر گرفته م ريبه صورت زدر هر مرحله از چرخه عمر زيرساخت 

 
1 Key Performance Indicator 
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 های كلیدی عملکرد در طول چرخه عمر زیرساخت آب : شاخص5شکل 

 

ا  جه به مزايای با تو له اين رد که از جمی برای پیاده سازی آن وجود دا موانع زياد ،  انطالعات ساختمفناوری مدلسازی 

ارها و روابط غیر و زيرساخت، وجود ساخت  بستر مناسب در صنعت ساختمانتوان به مسائل فنی و تکنیکی، عدم وجود  موانع می

بر قانونی وحقوقی حاکم  رايج و ساختارهای  به    اشاره کرد.  AECنعت  ر صسمی  دلیل عدم وجود اطالعات و ديتای  همچنین 

 ، بسیار اندک است.  سازی انجام شده را باال بردکافی و صحیح در ايران، امکان اينکه بتوان دقت مدل

سالها شبکهاستفاد  ،ریاخ  یدر  از  در  یهاه  شهر  حسگر  تسه  یمناطق  منظور  آوری    لیبه   ی شهرها  یاجرا  برایها  دادهجمع 

تواند در اطالع  ی م  "دشهر هوشمن"  یالگو  قيشده از طر  یاست. اطالعات جمع آور  افتهي ش  يافزاشبکه هوشمند آب    وهوشمند  

تصم  یرسان گیبه  سودمنا یبس  رندگانیم  ه  یهایرفناو  اجرای  باشد.د  ر  مشهر  باعث  ز  یوشمند  و   یشهر  یهاساختريشود 

ها در  دهياز ا  یقیه گذشته به عنوان تلفهوشمند در دهمفهوم شهر  .  کارآمدتر و مقرون به صرفه تر باشند   ی تيريدم  یهامستیس

-هد ، دادهوشمن  شهر  یگوطبق ال   .د آمده استيد در عملکرد شهرها پ   اطالعات و ارتباطات   یها یرت فناوشرفیپ   یگمورد چگون

ورد  م  آنجا   د تا درابني یه انتقال مریخاز راه دور به محل ذ  یشبکه ارتباط  ک ي  قيراز ط  ،ق سنسورهايطر  شده از  یآور  جمع  های

تحل  هيتجز گ  لیو  فررنیقرار  بتوانند  تا  تن  یشهر  ی اتیعمل  یندهايآد  شده  کنند.   میظرا  انجام  مدلسازی  به  توجه  فناوری با   ،

را ايفا    اطالعات به دست آمده از سنسورهاظیفه انتقال و ذخیره  شبکه ارتباطی است که ومان همان  مدلسازی اطالعات ساخت

-می  بآ  زيرساخت  ه سمت شبکه های هوشمندق بترين فناوری برای ايجاد و سون و کارآمدموثرتري،  کند و تا کنون بهترينمی

 باشد. 
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 رییگنتیجه -8
بها و زيرساختساختارهای فعلی شبکه   های مديريت درنهمرکز است گه گزيهای بزرگ و متتمسر سیهای آب مبتنی 

. با در نظر گرفتن  برخوردار هستند  پايینی عملکرد  ز راندمان  ا  اضا بین عرضه و تق  و به دلیل عدم تعادل  آنها بسیار محدود است

يک  شود.  یپیشنهاد م نسل بعدی آب    ، شبکه آب هوشمند به عنوان طرح مديريتی برایهای آبیها در زيرساختاين محدوديت

ل کند که آب فقط در  تا اطمینان حاص  کندادغام می   های تحلیلی را با همها و مولفههکنندکه هوشمند آب حسگرها، کنترلشب

کند. فناوری اطالعات و ارتباطات به  شود و به تضمین کیفیت آب کمک میعی که الزم است به طور موثر تحويل داده میمواق

دادنتوانمی  BIMکمک   توسعه  با  کنترلبکهش  مدل  د  و  آب  هوشمند  موجودهای  دستگاهکردن    های  شبکه،    هوشمند  در 

زيها  الشچ در  فعلی  آب  رساختو مشکالت  و های  بهبود  نمايد.   را  آيندهای   تا حدودی حل  در  که  است  شاهد    امید  نزديک 

 ن و زيرساخت باشیم.اتمصنعت ساخد مدلسازی اطالعات ساختمان در استفاده و کاربرد فناوری ارزشمن
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Ability to Utilize Building Information Modeling for 

Smart Water Resource Management 

 

Abstract  

Water-supply infrastructures are recognized as the key parts of urban networks. 

Any limitations or changes in their performance affects the appropriate 

functioning of the society. In the last few decades, with the advent of new 

technologies, facility management in water infrastructure has not grown much and 

requires more sophisticated techniques for the proper management of resources 

and infrastructure. According to surveys, the best solution for solving 

management challenges is to upgrade the system from the old to the smart water 

network. This research aims to integrate BIM technology with modeling of water 

supply networks and its implementation in the stages of water infrastructure life 

cycle, to achieve the main goal of having a smart water network. 
 

Keywords: Integrated Water Resource Management, Smart Water Grids, 
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