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برایرامخربیاثراتشیرین،هایآبذخیرهمحسوسکاهشبرعالوهکهبودهکشورآبیمحدود
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:پیشینه تحقیق

1970

چاک ایستمن•

که به آن لقب مدل داده ای مهندسی داد  BIMارائه اولین ابزار غیر تجاری •

2011

ازهر•

در کاهش هزینه طراحی و ساخت و افزایش بهره وری و بهبود مدیریت ریسکBIMمزایای استفاده از •

2014

آکانمو و همکاران•

به عنوان یک مدل مجازی بسیار سودمند برای  صنعت معماری، مهندسی و ساخت BIMبررسی مدل •

2015

بونبرگ و همکاران•

برای شبیه سازی سیستم برداشت آب باران و گردش آب در مرحله طراحی  BIMاستفاده از ابزارهای •

2016

جی•

و معرفی آن به عنوان اساس مدیریت ساخت و ساز گالری لوله های شهری BIMبررسی ارزش کاربرد فناوری •

2017

آهوجا و همکاران•

درصد می باشد  28در طی فرآیند طراحی می تواند باعث کاهش مصرف آب شود که احتمال دستیابی به نتایج  بهینه  BIMاستفاده از •



2017

پن•

(مطالعه مجزا هر بخش از لوله ها و مشاهده چیدمان کلی لوله ها) برای طراحی گالری لوله های شهری BIMاستفاده از مدلسازی •

2017

لو و همکاران•

به طور عمده از تجزیه و تحلیل مصرف آب در مرحله طراحی  BIMپشتیبانی کردن •

2017

جیا و همکاران•

برای بررسی آبرسانی، فاضالب و لوله های جمع آوری آب باران در مرحله ساخت  BIMاستفاده از •

2017

هاوال و همکاران•

و لوازم و سنجش هوشمند برای صرفه جویی در هزینه و منابع آب در طی مراحل چرخه عمر ساختمان BIMترکیب •

2018

ادمونسون و همکاران•

برای تسهیل در تبادل اطالعات در مرحله بهره برداری BIMپیشنهاد یک مدل دارایی هوشمند فاضالب  که با استفاده از استانداردهای •

2019

هیتون و همکاران•

وژه در ابتدا با در نظر گرفتن الزامات عملیات و نگهداری طراحی شود، می توان از آن برای مدل اطالعات دارایی  پر BIMدریافتند که اگر مدل •
استفاده نمود 



مدیریت یکپارچه منابع آب
میورتصآبمنابعازبهینهبرداریبهرههدفباکهاستمدیریتیاقداماتوتصمیماتشاملآبمنابعمدیریت

به،ستزیمحیطوعدالتکارآیی،گرفتننظردربابایدآلایدهنظرازواستپیچیدهآبمنابعمدیریت.گیرد
تفادهاسجایبهگیرندگانتصمیماغلببزرگهایمقیاسدرمشکالتوجوددلیلبهاماشودمدیریتجامعطور

هبودببرایشدهسادهوترکوچکهایمدلازتاکنندمیسعیبگیرد،نظردرراسیستمکلکهجامعمدلیاز
دید،شهایطوفانوسیلوقوعهوایی،وآبتغییرات.بگیرندبهرهسیستممختلفهایبخشراندمانوکارایی
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.دهندمیافزایشراآبمنابعیکپارچهمدیریتبهنیاز

فرآیندیIWRM":کندمیتعریفچنیناینراآبمنابعیکپارچهمدیریت2000سالدرآبجهانیمشارکت
وادیاقتصرفاهرساندنحداکثربهمنظوربهمرتبطمنابعوزمینآب،هماهنگمدیریتوتوسعهبرایکهاست

صورتزیستیمحیطوحیاتیهایاکوسیستمپایداریانداختنخطربهبدونوعادالنهصورتبهحاصلاجتماعی
".گیردمی



دانشمندان.استیافتهافزایشاخیرهایدههدرآبتحقیقاتزمینهدرایرشتهبینهایرویکرد
نتسیکتااندکردهتعریفهیدرولوژیکیعلومدرنوینروشاینبازتاببرایرااجتماع-آباصطالح
-آبخهچر.کنندپیدارااجتماعیدنیایوطبیعیهایسیستمبارابطهدرانسانیجغرافیایازدیرینه
وایجادمکانوزمانطیدررایکدیگرجامعهوآبکهطبیعی-اجتماعیفرآیندیکعنوانبهاجتماع

زیرردخالصهصورتبهکهاستکلیدیایدهچندشاملمفهوماین.شودمیتعریفکنند،میبازسازی
:استشدهدادهتوضیح

ساختارازجدیدیشکلشودمیموجبکهداردجامعهسازماندهیبرمهمیاثرآبمدیریتبهنیاز-1
.شودایجادایچرخهروندیکدراجتماعی

اجتماعی،روابطازخاصیانواعآنهاموجببهکهدارندهمبانزدیکیدرونیارتباطاتجامعهوآب-2
.باشندمیآبیروابطمختلفانواعحاصل

–آبفرآینددرمهمینقشآبمادیخواصآب،عرضهازناشیاجتماعیهایسازوساختوجودبا-3
یلسیکمانند)آنهاستکنندهمختلاوقاتگاهیواجتماعیروابطسازندهاوقاتگاهیدارد،کهاجتماع

.(بزرگ

Peoplewater



شبکه های هوشمند آب
هدستگاحسگرها،آبهوشمندشبکهیک
هایمولفهواجزاکننده،کنترلهای

یناناطمتاکندمیترکیبهمباراتحلیلی
هکجاییومواقعدرفقطآبکهکندحاصل

.شودمیعرضهموثرطوربهاستالزم
طرحیکعنوانبهآبهوشمندشبکه

د،شومیپیشنهادآبآیندهنسلمدیریت
راارتباطاتواطالعاتفناوریکهایبرنامه

تاکندمیادغامآبشبکهساختاردر
بکهشدرموجودعناصرکلیهراندمانبتواند

واطالعاتفناوری.دهدمیافزایشارآب
هایشبکهتوسعهباتواندمیارتباطات
سنسورهایوهادستگاهآب،هوشمند

رفعبهوکردهکنترلراشبکهدرموجود
.کندکمکموجودهایچالش



:از مزایای شبکه های هوشمند آب می توان به موارد زیر اشاره نمود 
کنترل نشت( 1
صرفه جویی در مصرف انرژی( 2
کنترل کیفیت آب( 3
بهبود تجربه شهروندان( 4
بهینه سازی عملیاتی( 5
شبیه سازی شبکه آب و فاضالب و جریان آب در لوله ها( 6
کاهش انجام محاسبات پیچیده هیدرولیکی( 7
آب استفاده از روشهای نگهداری پیش بینی شده برای اینکه وضعیت شبکه های( 8

.وفاضالب همیشه در وضعیت مطلوب باشد



خودبهراکمیتوجهآبهوشمندشبکهسیستم،یکعنوانبهاخیر،هایفناوریپیشرفتبهتوجهبا
:کرداشارهزیرمواردبهتوانمیآبهوشمندهایشبکهپذیرشبرایبالقوهموانعاز.استکردهجلب

توسعهوتحقیقبرایبودجهاختصاصعدم(1
فعلیسیستمنفعبهسیاسیونهادیساختارهایوجود(2
سیستمرویآبهوشمندشبکهسازیپیادهجهتالزمهایزیرساختوامکاناتوجودعدم(3

فعلیموجود



پیاده سازی 
شبکه 

هوشمند آب

پلتفرم شبکه آب ICTپلتفرم 





برای بهبود عملکرد شبکه  BIMپتانسیل 
هوشمند آب

BIMبرایعظیمیپتانسیلکهاستمجازیمدلیک
درمرتبطهایطرفبینارتباطبرقراریوهمکاریبهبود

برایبینشیمدلاین.داردراعمرانیهایزیرساخت
وهاساختمانمدیریتساخت،طراحی،ریزی،برنامه

هایروشدر.کندمیفراهمشهریهایزیرساخت
ریدرگیجملهازمشکالتیطراحی،ووسازساختسنتی

بهBIMکهداردوجودابهاموقطعیتعدمپیچیدگی،ها،
کاهشهمچنینومشکالتاینبرایحلیراهعنوان
وریبهرهافزایشهماهنگی،وارتباطبرقراریها،هزینه

یفضامشکالتحلوفاضالبوآبهایشبکهطراحیاز
اطالعاتمدلسازیهمگرایی.شودمیپیشنهادمحدود

بهبودآنهدفکههوشمندآبزمینهباساختمان
هایروشطریقازفاضالبوآبهایسیستممدیریت

موانعازرفتنفراتربرایرافرصتیباشد،میجدید
.کندمیفراهمموجودعملیاتی



روش تحقیق
سهمدلسازیآبزیرساختیکبارابطهدرموجودهایدادهبهتوجهباابتدا

.گیردمیانجامInfraworksوRevitافزارهاینرمتوسطمشترکبعدی
اطالعاتمدلسازیزمینهدرقویبسیارافزارنرمیکRevitافزارنرم

هشدارائهتاسیساتوسازهمعماری،قسمتسهدرکهباشدمیساختمان
وجهتبااماکندمیعملقویبسیارجزئیاتطراحیبرایافزارنرماین.است

ها،جادهطراحینظیرطراحی،براینظرموردهایپروژهدرمحدودیتبه
ومتراژکیلووسیعسطحگرفتنبردردلیلبه)...وگازوآبانتقالخطوط

دیمحدوسطحآنالیزوطراحیبهقادرفقطوشودمیمواجهمشکلبا(باال
Infraworksافزارنرمازمحدودیتاینرفعبرایدلیلهمینبه.باشدمی
بعدیسهتصویرسازیوGISجغرافیاییاطالعاتیسیستمازتلفیقیکه

افزودنامکانRevitافزارنرمدرمرحلهایندر.شودمیاستفادهاست،
افزارنرمزااستفادهبازمانبعدودقیقمترهقابلیتازاستفادهباهزینهبعد

نرمدرشدهساختههایمدلسپس.داردوجودSynchroوMSPهای
بعدیسهصورتبهکاملیمدلوشدهسازییکپارچهNavisworksافزار

بعدافزودنباکهشودمیتهیهآبزیرساختازموجودهایالمانتمامبا
.داشتخواهیمبعدیپنجمدلیکزمانوهزینه



بحث و بررسی
اساسیابزاریعنوانبهساختماناطالعاتمدیریت

دراطالعاتمدیریتهایچالشازپشتیبانیبرای
بهارامکاناینوشودمیگرفتهنظردرداراییمدیریت
عمرچرخهدرموجوداطالعاتکلکهدهدمیذینفعان

وساختدرپایداریاهدافتسهیلمنظوربهزیرساخت
درنگهداریوتعمیروبرداریبهرهنهایتدروساز

مر،عچرخهدربنابراین.گیردقرارپروژهتیمدسترس
BIMتخریبمرحلهتااولیهریزیبرنامهمرحلهاز
عمرچرخهاطالعاتمدیریتارتقاءمنظوربهنهایی
کیعمرچرخهبهتوجهبا.گیردمیقراراستفادهمورد

عملکردکلیدیهایشاخصمرحلههردرزیرساخت،
.ودشمیتعریفعملکردمیزانسنجشبرایجداگانه

کردعملکلیدیهایشاخصبینمقایسهازاستفادهبا
درساختماناطالعاتمدلسازیازاستفادهازبعدوقبل

میزانبهتوانمیزیرساختیکعمرچرخهطول
.بردپیBIMفناوریبودنکاربردی





اجرایبرایهادادهآوریجمعتسهیلمنظوربهشهریمناطقدرحسگرهایشبکهازاستفادهاخیر،سالهایدر
"دهوشمنشهر"الگویطریقازشدهآوریجمعاطالعات.استیافتهافزایشآبهوشمندشبکهوهوشمندشهرهای

شودمیباعثهوشمندشهرهایفناوریاجرای.باشدسودمندبسیارگیرندگانتصمیمبهرسانیاطالعدرتواندمی
ههددرهوشمندشهرمفهوم.باشندترصرفهبهمقرونوکارآمدترمدیریتیهایسیستموشهریهایزیرساخت
شهرهاعملکرددرارتباطاتواطالعاتهایفناوریپیشرفتچگونگیمورددرهاایدهازتلفیقیعنوانبهگذشته
شبکهیکطریقازسنسورها،طریقازشدهآوریجمعهایداده،هوشمندشهرالگویطبق.استآمدهپدید

رآیندهایفبتوانندتاگیرندقرارتحلیلوتجزیهموردآنجادرتایابندمیانتقالذخیرهمحلبهدورراهازارتباطی
بکهشهمانساختماناطالعاتمدلسازیفناوریشده،انجاممدلسازیبهتوجهبا.کنندتنظیمراشهریعملیاتی
ین،بهترکنونتاوکندمیایفاراسنسورهاازآمدهدستبهاطالعاتذخیرهوانتقالوظیفهکهاستارتباطی
.باشدمیآبزیرساختهوشمندهایشبکهسمتبهسوقوایجادبرایفناوریکارآمدترینوموثرترین



گیرینتیجه

یهاگزینهگهاستمتمرکزوبزرگهایسیستمبرمبتنیآبهایزیرساختوهاشبکهفعلیساختارهای
رخورداربپایینیعملکردراندمانازتقاضاوعرضهبینتعادلعدمدلیلبهواستمحدودبسیارآنهادرمدیریت
یمدیریتطرحعنوانبههوشمندآبشبکهآبی،هایزیرساختدرهامحدودیتاینگرفتننظردربا.هستند

رالیلیتحهایمولفهوهاکنندهکنترلحسگرها،آبهوشمندشبکهیک.شودمیپیشنهادآببعدینسلبرای
وشودمیدادهتحویلموثرطوربهاستالزمکهمواقعیدرفقطآبکهکندحاصلاطمینانتاکندمیادغامهمبا
مدلدادنتوسعهباتواندمیBIMکمکبهارتباطاتواطالعاتفناوری.کندمیکمکآبکیفیتتضمینبه

درفعلیمشکالتوهاچالششبکه،درموجودهوشمندهایدستگاهکردنکنترلوآبهوشمندهایشبکه
کاربردواستفادهشاهدنزدیکآیندهایدرکهاستامید.نمایدحلحدودیتاوبهبودراآبهایزیرساخت

.باشیمزیرساختوساختمانصنعتدرساختماناطالعاتمدلسازیارزشمندفناوری
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