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 هاي آب و فاضالبنشست تخصصی: هوشمندسازي و نوآوري در سامانه

(شیراز، دانشگاه 1399آذرماه  5 ،کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران نیومس) 

اعضاي میزگرد:

 ()دانشیار دانشگاه شهید بهشتیزاده جلیلی قاضی محمدرضا دکتر -

 (طباطبائی )شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور سیدعلیرضا مهندس -

 (مسعودی )شرکت آب و فاضالب شیراز محمدحسین مهندس -

 (پویان مشهدبه بنیاندانش )شرکت زادهحسین تقوایی مرتضی مهندس -

(وری دانشگاه شهید بهشتیمعاون پارک علم و فناهیئت علمی و عضو غرویان ) داوود دکتر -

 (بینا )شرکت آب و فاضالب استان تهرانتوکلی عبدالحمید مهندس -

 زاده:آقاي دکتر جلیلی قاضی

نام خدا، با عرض سالم خدمت حاضرین محترم و آرزوی سالمتی به

آب و علوم و مهندسی برای شما، سومین نشست تخصصی کنگره 

طور که اطالع دارید عنوان این کنیم. همانفاضالب را شروع می

های آب و فاضالب است. اجازه مانهنشست هوشمندسازی در سا

خواهم که اعضای پنل را معرفی کنم. آقای مهندس می

برداری آب از کل دفتر نظارت بر بهرهمدیر طباطبائی سیدعلیرضا

 محمدحسین مهندسآقای  ،شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

آقای  ،شرکت آب و فاضالب شیرازاز دفتر تحقیقات مسعودی 

 شرکتعنوان مدیرعامل زاده بهحسین تقوایی مرتضی مهندس

عضو هیئت غرویان  داوود دکترآقای  ،مشهدپویان به بنیاندانش

مقام و مجری طرح شبكه قائم، علمی دانشگاه شهید بهشتی

معاون پارک علم و فناوری دانشگاه شهید چنین هوشمند و هم

ظارت معاون اسبق نتوکلی بینا  عبدالحمید ی و آقای مهندسبهشت

. خدمت شما شرکت آب و فاضالب استان تهرانبرداری بر بهره

بندی طبقه به صورت زیر عرض کنم که محور این نشست را

 کردند:

کارهای  های هوشمندسازی و گزارشمحور اول: تعاریف، ضرورت

 ؛المللیانجام شده در سطح ملی و بین

دالیل ندسازی در کشور، مشناسی تجربیات هوشمحور دوم: آسیب

سازی ها و موانع هوشمندهای مدیریتی، چالشکندبودن، دیدگاه

  ؛انداز آیندهو چشم

دقیقه  4مدت در خدمت هر یك از بزرگواران هستیم که به

در خصوص محور اول توضیح بفرمائید و بعد وارد محور دوم 

دقیقه در  5کدام از دوستان، جا هم برای هرشویم و در آنمی

بود و در پایان، نوبت پرسش و پاسخ است که  خدمتشان خواهیم

توانند بینی شده است. دوستان میدقیقه برای آن پیش 25مدت 

صورت متنی بپرسند. سواالت خود را هم به صورت شفاهی و هم به

بندی انجام خواهد شد. من از آقای مهندس در پایان هم جمع

حور اول کنم که بحث را شروع کنند و راجع متقوایی خواهش می

صحبت کنند و در ادامه خدمت سایر دوستان خواهیم بود.

 آقاي مهندس تقوایی:

عرض سالم و ادب و احترام خدمت عزیزان حاضر در این جلسه، 

خواهم که موضوع را فتح باب کنم و بعد از اساتید خودم اجازه می

از تجربیات دوستان استفاده کنیم. من چون خیلی فرصت کم 

کنم مطالبم را خدمت عزیزان عرض کنم. میاست، سعی 

هوشمندسازی انقالب دوم صنعتی است. هوشمندسازی در 

موضوعات مختلفی مطرح است، بحث پتروشیمی، پاالیشگاه و 

غیره. یكی از موضوعاتی که در دنیا مطرح است، بحث آب است 

سازی آن. این امكان که برق دلیل بحث پیوستگی و بحث ذخیرهبه

های شود که خیلی سخت بشود الگوریتمارد و باعث میندرا آن

 هوشمندسازی را انجام داد.

و  Smartتعاریف مختلفی برای هوشمندسازی وجود دارد. 

intelligent معنای هوشمندسازی هستند. در فارسی بهSmart 

افزاری است. منظور از بخش افزاری و نرمدارای دو بخش سخت

و غیره  RTU ،PLCپذیر مانند افزاری، تجهیزات منطقسخت

که فضای  استهایی افزاری، الگوریتماست. منظور از بخش نرم

ها مشخص است. تصمیم در آن
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خصوص هوشمندسازی، تجهیزاتی از قبیل سنسورها، در

های دیتا مانند کنندهعملگرها، شیرهای برقی و اتوماتیك، تجمیع

RTUهای مرکزی و دههای محلی، مخابرات، پردازنها، پردازنده

، SCADAمترادف  Smartعبارت دیگر، شود. بهغیره استفاده می

 متری است.اتوماسیون و تله

Intelligent ها قابل افزاری که فضای تصمیم در آنزیعنی مغ

عنوان مثال، افت فشار ایجاد شده در بینی نیست. یعنی بهپیش

ناشی از بازشدن ها باشد یا دلیل ترکیدگی لولهتواند بهشبكه، می

نشانی است خاطر بازکردن شیر آتشنشانی. اگر بهشیرهای آتش

ها بتواند آب مورد نیاز خود را نشانباید شبكه تقویت شود تا آتش

است باید افت فشار  د و اگر ناشی از ترکیدگی لولهنتامین کن

 ،د. لذا فضای حالتشوبیشتری ایجاد شود تا حادثه تشدید ن

تری استفاده شود. های دقیقاید الگوریتممشخص نیست و ب

ها، اصالح و بازسازی داده، موضوعاتی از قبیل تلفیق داده

های هیدرولیكی، سازها، مدلکاوی، تصمیمبینی، دادهپیش

 Intelligentهای هوشمند، در بخش های ریاضی و پایشمدل

دو سر ابتدایی  Intelligentو  Smartپس زنجیره  شوند.مطرح می

 ند.هستو انتهایی موضوع 

یك شبكه هوشمند باید پنج شاخصه داشته باشد: یكپارچگی، 

هنگام بودن، مطمئن و سازگار با تغییر بودن. یعنی بودن، بهبهینه

توان به زمان داشته باشد، میای این پنج شاخص را هماگر شبكه

ی آن شبكه هوشمند گفت. یك شبكه هوشمند دارای اجزا

بینی تقاضا، مدیریت تامین آب، مختلفی است از قبیل پیش

روزرسانی نقشه و مدل، مدیریت انرژی، مدیریت کیفیت آب، به

سامانه پایش جامع، مدیریت اتفاقات، سامانه مدیریت آب بدون 

 درآمد و غیره.

های هوشمند اشاره اگر بخواهیم به اقدامات الزم در شبكه

صورت آنالین، های عملیاتی بهداده کنیم، این است که مجموعه

ها باید از یك فیلتری آفالین و تجربه نخبگان در اختیار داریم. این

که بحث اعتبارسنجی و بازسازی داده است، عبور  DVRبه نام 

های دارای اعتبار کافی باشند. سپس متناسب با کند که داده

وانیم توسط یك بینی کنیم و نهایتاً بتهای اعتبار یافته، پیشداده

( برای خودمان DDRیار )مدل فیزیكی و ریاضی، یك تصمیم

ایجاد کنیم که در شرایط مختلف عادی و شرایط بحران، بتواند 

ما بدهد. در پایان هم موضوع نظارت و پایش سناریوی الزم را به

 مطرح است.

شده  هگروه کلی گفت 15اجزای یك شبكه هوشمند، تقریبا در 

بینی تقاضا، سامانه مدیریت تامین آب، سامانه است که شامل پیش

سنجی، مدیریت فشار، سامانه مدیریت کیفیت آب، صحت

روزرسانی نقشه و مدل، سامانه مدیریت انرژی، سامانه مدیریت هب

های هوشمند، سامانه مدیریت آب بدون درآمد، سامانه زیرسامانه

مانه مدیریت اتفاق، داشبود مدیریت تعمیرات پیشگویانه، سا

ساز آفالین و مدیریت، سامانه مانیتورینگ یكپارچه، سامانه شبیه

موتور هیدرولیكی. اگر یك شبكه هوشند این اجزا را داشته باشد، 

 یك شبكه هوشمند نسبتاً جامعی در حوزه آب و فاضالب است.

اهداف و دستاوردهای آن را من خیلی سریع خدمت دوستان 

شما همه اساتید من هستید و با موضوع آشنایی دارید.  عرض کنم.

 هایترین شبكهجزء پیچیدهبوده و فنی دهای آب و فاضالب شبكه

های برق خصوص شبكهصنعتی کشور هستند. چون مثالً در

بینم که روی زمین است. پس ای را میکنیم، شبكهصحبت می

داریم، هم های متفاوت هم هیدرولیك پیچیده داریم و هم هزینه

های نشتی داریم، هم عدم کالیبراسیون سنسورها است، هم تعرفه

له بسیار بسیار ئشود که یك مسمتفاوت وجود دارد. این باعث می

پیچیده را باید حل کنیم. ما در آب و فاضالب کاری که انجام 

بندی روی مخازن و با فشار روی  Levelدهیم این است که با می

ای کنیم. اما این شبكهپمپ، شبكه را امن میهای بوستر ایستگاه

کنیم، بهینه است یا نه، حتما با بهینگی فاصله دارد که ما ایمن می

تواند این همه پارامتر را کنار هم داشته چون ذهن یك انسان نمی

خواهد تامین دائمی آب را داشته باشد. ما که میباشد، ضمن این

میرات و بیشترین کیفیت و ترین تعدنبال این هستیم که با کم

 آبرسانی کنیم و این ساختار را جلو ببریم.هزینه، ترین کم

ند که اهچنین اهدافی از هوشمندسازی اشاره کرددر دنیا به

شامل:  مدیریت فشار، مدیریت منابع انسانی، مدیریت منابع تامین 

آب، کاهش مواد شیمیایی مورد استفاده، پایش و کنترل، بهبود 

آب، کاهش دی اکسید کربن، کاهش انرژی مصرفی، کیفیت 

 کاهش آب بدون درآمد، مدیریت اتفاقات و رضایت مشترکین

 .است

المللی در زمینه ی تجاری مختلفی در سطح بینهاافزارنرم

  Innovyzeافزارها، نرمترین آنهوشمندسازی وجود دارد که مهم

توانسته  است کهفلسطین اشغالی توسط  Takaduساخت آمریكا و 

تر شده در خصوص هوشمندسازی را جامعاست ادبیات ذکر

افزار تمام مباحث هوشمندسازی را سازی کند. البته این نرمپیاده

شرکت وارد  143از  حال توسعه است. بیشبوده و درشامل ن

. هستندافزار موضوع هوشمندسازی شدند که اکثراً در حوزه سخت

ی مختلفی هم در دنیا کار شده است های پژوهشافزارها و پروژهنرم

 ها این کار را انجام دادند.که دانشگاه

های متفاوت در کشورهای مختلف روی موضوع شرکت

ند با مدیریت فشار و تشخیص اهگفت .اندهوشمندسازی کار کرده

درصد آب بدون درآمد را کم کرد و  50توان هنگام نشت میبه

سازی شده است. مثال در شهر صورت عملی این موضوع پیادهبه
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 30میزان کار انجام شده است. کاهش هزینه انرژی بهبمبئی، این

درصدی هزینه نت و  10درصد با مدیریت بهینه پمپاژ، کاهش 

درصدی هزینه مواد شیمیایی از دیگر دستاوردهای  20کاهش 

 چنین تحقیقاتی است.

موضوع رسیدن به اهداف گیرانه بهبا نگاهی سخت

میلیارد ریال برای یك  200هوشمندسازی در یك پایلوت، اگر 

های متری شود، شاخصمیلیون نفری، هزینه تله 3شهر حدود 

 صورت زیر خواهد بود:اقتصادی به

  :ماه 2سال و  4دوره بازگشت سرمایه دینامیك 

 ( نرخ بازده داخلیIRR حدود :)درصد 26/49 

 ( ارزش فعلی خالصNPV برابر :)یارد ریال میل 5/647

 :طباطبائیآقاي مهندس 

اهلل الرحمن الرحیم، عرض سالم و ادب و احترام دارم خدمت بسم

همه عزیزان حاضر در نشست و عرض تشكر دارم از جناب آقای 

صورت که به بنده فرصتی دادند که بهزاده، بابت ایندکتر قاضی

 مختصر و کوتاه، توضیحاتی را ارائه دهم.

تاسیسات های هوشمند شامل مدیریت بهینه ضرورت شبكه

کرده و ارتقا دهیم و این باید حفظرا چه که داریم یعنی آناست. 

این تواند کمك کند بهای است که هوشمندسازی میلهئمس

شرایط. بحث کاهش تلفات آب مطرح است. منابع تامین آب شرب 

گذاری که شرکت مهندسی آب و در کشور محدود است. سیاست

اضالب کشور در رابطه با بحث منابع آب در کشور، حفظ منابع ف

های عملیاتی خود قرار آبی و کاهش نیاز به تولید را جزء برنامه

شود از آن استفاده کرد و داده است که در این سرفصل هم می

 تواند یك بستر مناسب برای تحقق این هدفهوشمندسازی می

)با مالحظاتی که در سامانه برداری های بهره. کاهش هزینهباشد

های اسكادا، مدیریت شرایط هوشمند است( و اجرای سیستم

ای اتفاق بیفتد بحران )تصور کنید در شهری مثل تهران، اگر حادثه

تواند های هوشند میکه شرایط خاصی داشته باشیم، قطعا سیستم

ما کمك کند که با تهدیدها مقابله کنیم و شرایط موجود را به

های اصلی بینی مصرف )یكی از دغدغهیت کنیم(، پیشمدیر

چیزی را های ما در کشور این است که برای فردا چهشرکت

کنند و چه شرایطی را براساس رفتار دوره گذشته بینی میپیش

عنوان مثال درخصوص موضوع کرونا که در . به(خواهیم داشت

تار آن هستیم، انتهای سال گذشته اتفاق افتاد و عمالً هنوز هم گرف

ای قرار ها وارد کرد و در آستانهیك شوک مصرفی را به شرکت

بینی این قضیه زمان را گرفت که به حداکثر توان رسیدند. پیش

ریزی کنند و براساس دهد که بتوانند برنامههای ما میبه شرکت

های انرژی، رعایت کاهش هزینه .آن بتوانند اقداماتی را انجام دهند

های اهداف پدافند غیرعامل و گسترش و پیچیدگی شبكهاصول و 

های دیگر سیستم هوشمند تامین و توزیع آب، از جمله ضرورت

. این موضوع نیازمند توسعه استدر صنعت آب و فاضالب 

 افزاری است.افزاری و سختتحقیقات و محصوالت گوناگون نرم

ی تقااز: ار نداندازهای کلی هوشمندسازی عبارتاهداف و چشم

مندی های کمی و کیفی خدمات و افزایش رضایتشاخص

سازی فنی برداری و بهینهمشتریان، افزایش کیفیت بهره

ها و بهبود تاسیسات، مدیریت سیستماتیك، تجمع فعالیت

های عملیاتی و انرژی، افزایش قابلیت عملكرد، کاهش هزینه

ایجاد اطمینان، مدیریت دانش و مستندسازی تجربیات نخبگان، 

های پیشرفته، امكان ساز بر مبنای الگوریتمساختار تصمیم

های مختلف برداری از قسمتسازی بهرهسپاری و خصوصیبرون

 رعایت اصول پدافند غیرعامل. و شبكه

های هوشمندسازی عبارتند از: تهیه سازی پروژهالزامات پیاده

انی در انداز و تهیه برنامه جامع، ایجاد ساختار سازمسند چشم

های گذاری، اجرایی و راهبری، ایجاد زیرساختهای سیاستبخش

متری( خصوص در بخش اسكادا )تلهافزاری بهافزاری و سختنرم

هیدرولیكی کالیبره در سیستم تامین و و ابزار دقیق، تهیه مدل

.سازیتوزیع آب، تامین منابع مالی و آموزش و فرهنگ

 :توکلی بیناآقاي مهندس 

قوت دارم  خیر و خداهاهلل الرحمن الرحیم، عرض سالم و روزببسم

کنم از فرصتی که در اختیار خدمت همه حضار محترم و تشكر می

های بسیار خوب و ها، صحبتمن قرار دادید. در خصوص ضرورت

 15که من حدود علمی را دوستان ارائه فرمودند. اما برحسب این

با یك نگاه  ،حضور داشتمسال است که در بخش اجرای اسكادا 

 اقتصاد مقاومتی به آن نگاه کردم. 

های پایش و راهبری تاسیسات آب و چالش استقرار سامانه
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فاضالب )ساپرا( موضوعی است که کشور با آن روبرو است هرچند 

های رسوخ هنوز ذهنیت ولیکه تا حدودی از آن عبور شده است. 

خ توسعه و استقرار که چرشده در صنعت بسیار است. اما همین

 5-4های پایش و راهبری تاسیسات )ساپرا( راه افتاد، در سامانه

سال گذشته، دچار یك رکودی شدیم و اتفاقات زیادی افتاد که 

 .  کردکند و متوقف  حرکت را

است.  دلیل تجهیز و تدارکها در کشور بهعمده این چالش

افزارهای کنترلی، برای استقرار سامانه پایش و راهبری نیاز به نرم

های ارتباطات، گیری کمی و کیفی، دستگاهافزار، اندازهسخت

صورت زیر است:ها بهمكانیكی و الكتریكی است. اما ترکیب هزینه

 60 های تجهیزات الكتریكی، مكانیكی، درصد هزینه

؛افزاری و غیره )طبق تجربه موجود(سخت

 10 ؛افزارهای بخش نرمدرصد هزینه

 30 های ها برای اجرا و استقرار سامانه )هزینههزینه درصد

 .نصب و غیره(

توان گفت های اقتصادی استقرار ساپرا، میدر خصوص چالش

درصد  60های تجهیز و تدارکات )درصد صرف هزینه 70که 

منشا تامین این کاال  .افزار( شده استدرصد نرم 10سخت افزار و 

است. اگرچه تعداد اندکی ها، خارجی بوده هم در طی این سال

های هوشمند در ایران )عمر کاالها در طول عمر مفید شبكه

سال است( از داخل تامین  15های هوشمند در ایران حدود شبكه

شده است اما عمدتا از خارج بوده است. مالحظات گارانتی و 

مل افزاری نیز از جمله عواافزاری و نرمپشتیبانی تجهیزات سخت

چون افزایش دالیلی همطرف دیگر بهر آن بوده است. ازتاثیرگذار ب

المللی، چنین های بینها و محدودیتنرخ ارز، موضوع تحریم

حالت تعلیق در آورده است. راه برون رفت از چالش هایی را بهپروژه

-Coاقتصادی ساپرا: باید عزم ملی را در سه حوزه ساختاری )

Structureای(، زمینه (Contest) حتواییو م (Content) جزم ،

 ها کار کنیم. صورت متمرکز در این حوزهو به هکرد

براساس صحبتی که آقای مهندس تقوایی در ابتدای جلسه 

راه را برویم. با این شرایط تحریم و نوسان فرمودند، حتما باید این

 ؟توان انجام دادکار میهاقتصادی هم شدنی نیست، اما چ

های علم و فناوری برای تولید باید پارک در بخش ساختاري:

های چنین به شرکتکار گرفته شوند. همافزار بهافزار و نرمسخت

در  و هاظرفیت نخبگان )در دانشگاهاز استفاده  و بنیاندانش

که االن هم دارند کار د. کما اینشوهای آبفا( توجه شرکت

اند. در حوزه کردهکنند، در بخش برق هم بیشتر از حوزه ما کار می

ها اعتماد ها را خیلی اذیت کرده و به آنآب و فاضالب ما این

 نكردیم.

شرکت مهندسی آبفای کشور باید مسائل  اي:در بخش زمینه

صورت محوری با سازمان ارتباط رادیویی، افتای ریاست بهرا خود 

جمهوری و سازمان پدافند غیرعامل کشور مطرح کرده و حل 

های هوشمند ع امنیت که نقش حیاتی در بحث شبكهنماید. موضو

 ها ببندیم.باید با آنرا دارد 

تشویق تولیدکنندگان و اطمینان بخشی به  بخش محتوایی:

ها دلگرمی بدهیم که محصوالتشان را خریداری ها )به آنآن

های ریسك تجهیزات خود را کنیم. محصوالت خارجی هزینهمی

باید برای خود پرداخت کنیم. مثال در اند و ما هم پرداخت کرده

روستاهای ایزوله و در شهری که برای ما حساسیت زیادی ندارد، 

های خود را انجام دهیم(، تدوین راهبردهای دوران گذر از تست

وضع موجود به وضع مطلوب و راهبری مجدانه آن از سوی آبفای 

ور خبندی امنیتی درهای امنیتی و طبقهکشور، تدوین پروتكل

بندی سطح های ایمنی و طبقههریك از تجهیزات، تدوین پروتكل

یك از تجهیزات )مثال یك تجهیزی که در یك ایمنی درخور هر

خریداری کنیم  68اتاق در بسته و سر بسته است، آیا باید آی پی 

های باال( از جمله اقداماتی است که باید در این بخش با آن هزینه

صورت خیلی مطمئن به شود که بهیها باعث مد. اینشوتوجه 

یك پدیده عملی تبدیل ها را بهموضوع اجرا برسیم و همه آرمان

 کنیم.

 غرویان:آقاي دکتر 

بسم اهلل الرحمن الرحیم، خیلی ممنونم از فرصتی که در اختیار 

کنم. من قرار دادید. خدمت همه همكاران محترم، سالم عرض می

حوزه مختلف تقسیم  من بخش هوشمندسازی را به سه

کنم. یك بخشی از هوشمندسازی هست که که ناچاریم در می

حوزه آب و فاضالب، وارد آن شویم و ضرورت آن باال است حتی 

های مختلفی که دوستان مثل این مثال ،اگر اقتصادی نباشد

های حیاتی آب و فاضالب. دسته دوم محترم زدند در سیستم

هایی که برای ما کنم به حوزهمیدرواقع هوشمندسازی را تقسیم 

بینیم که هوشمندسازی ضروری است اما اگر ما نگاه کنیم می

هایی برایتان اتفاق شود که در واقع شما کاهش هزینهسبب می

ها را بیفتد که اگر درواقع آن نظام حاکمیتی بتواند کاهش هزینه

کند  تواند استفادهدرستی محاسبه کند، از این کاهش هزینه میبه

ها درگیر کند و که بخش خصوصی را در اینبرای این
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جای گذاران بخش خصوصی وارد این حوزه شوند. یعنی بهسرمایه

تواند ها، میکه دولت خودش هزینه کند برای اجرای پایلوتاین

گری و اجرای یك سری ضوابط و قوانینی باشد که نقش تسهیل

ی شوند. حرف من هاکمك کند که بخش خصوصی وارد این حوزه

، در خصوص بخش دوم است. در بخش دوم، بعضی جادر این

اطالعات  Real timeها چنین است که ما نیازی به انتقال وقت

های مثالً فرض کنید که در بحث هوشمندسازی چاه. نداریم

کشاورزی، اگر اطالعات مصرف را من همین االن باید بگیرم یا اگر 

افتد. در ك ماه را بگیرم، اتفاقی نمیسه روز دیگر هم اطالعات ی

توان چنین خصوص هوشمندسازی کنتورهای خانگی هم می

روالی را گفت. لزوماً در هوشمندسازی قرار نیست که کنترل در 

های سری سامانهانجام شود. درست است که در یك fieldسطح 

ای از اما باز در بخش عمده ،آن نیاز داشته باشیمحیاتی شاید به

شود در صنعت آب کشور وجود ای که ادعا میك میلیون نقطهی

ها حیاتی است برای صنعت آب، یك میلیون اطالعات آن دارد و

ها، اصال لزومی به کنترل در نقطه است و شاید درصد بزرگی از آن

. شاید شما بعدا از این استفاده کنید که در نباشد fieldسطح 

های باالتر، تصمیم کنیم. در الیههای مدیریتی، آن را کنترل الیه

سازی کنیم. پس اگر بپذیریم مدیریتی بگیریم و در واقع فرهنگ

 real timeصورت سری از این اطالعات نیازی نیست بهکه یك

باشند و کنترلش الزم نیست که در این سطح باشد، بحث اینترنت 

ان شود. ما براساس فرمایشی که آقای دکتر اردکانیاشیا مطرح می

داشتند و در جلسه معارفه خود خیلی تاکید بر پایش  1396سال 

مان مسئول مرکز شبكه ز، من آنکردند تو اطالعات درس

نیرو بودم و تحقیقاتی را در این زمینه شروع  گاهپژوهشهوشمند 

عنوان پایش منابع و مصارف آب مبتنی ای را تحتکردیم و پروژه

پروژه مفصلی است و چندهزار  بر اینترنت اشیا انجام دادیم. این

شوم و فقط چند ها نمیصفحه مستندات دارد و من وارد این بحث

خواهم بگویم. ما درواقع در این نكته کلیدی در خصوص آن می

آن بخشی که کند بهطور نگاه میهپروژه، نگاه کردیم که دنیا چ

زه در دنیا حوهای مرتبط با اینمن خدمتتان عرض کردم. فناوری

ها در کجا قرار دارد؟ نظر این فناوریچه هستند؟ کشور ما از

ای که آقای مهندس توکلی گفتند(، بخش خصوصی )همان نكته

كنیم که بآن ها را دارد و ما چه کمكی باید بهما آیا این فناوری

ها شد، ها شود. حاال وقتی صاحب این فناوریصاحب این فناوری

های آب و فاضالب و مهندسی آب و بخش حاکمیتی ما شرکت

فاضالب کشور، مدیریت منابع آب و غیره، آیا خریدار این 

که ما توانند اطمینان کنند به اینها میمحصوالت هستند؟ آیا آن

توانیم راه بیاندازیم و این جریان جریان تولید را در داخل کشور می

د؟ آمدیم و ها را برطرف کنهای آنتواند نیازتولید در واقع می

های آب و فاضالب کشور و شرکتبراساس آن تعامل کردیم با 

وزارت نیرو و نهادهای ستادی وزارت نیرو. دیدیم که مشكالت 

ها کجاست و سعی کردیم که مشكالت را تطبیق دهیم به نتایج آن

کنم.ها صحبت میکه من در ادامه در خصوص آن ،و مطالعات دنیا

شده است نهایت منجر شد به این مطالعاتی که انجام 

شااهلل در فناوری آن را چاپ کرد و ان ای که معاونت علم وکتابچه

گیرد چون از دیدگاه کسب و کاری به دسترس عموم هم قرار می

آن پرداخته شده است. این مطالعات ما نشان داد افزایش حجم 

 به 2030تریلیارد دالر در سال  7/6گذاری در حوزه آب از سرمایه

شود. همه قبول ده میزتخمین  2050تریلیارد دالر در سال  6/22

کنند که همه آن برای بخش دولتی نیست و حتما باید بخش می

خصوصی را ترغیب کنیم که وارد این حوزه شود که بتوان چنین 

ها، در ای از این هزینهگذاری ایجاد کرد. بخش عمدهحجم سرمایه

 حوزه پایش است.

ینترنت اشیا رفتیم؟ چون پنج چالش مهمی که چرا ما سراغ ا

کند؛ سیستم اتوماسیون عادی دارند را برطرف می

  ؛پذیری باالتعامل-

جا هست و ارزان بودن بستر ارتباطی: اینترنت االن همه-

 ؛شود از آن استفاده کردمی

 ؛سازی از جزء به کلامكان پیاده-

عنوان مثال بهافزارهای ارزان قیمت و کم انرژی: ساختار سخت-

شود مدارهای کم مصرف را داشت که با یك باطری حتی می

  ؛سال هم کار کنند 15تا مدت 

پذیری باال: اتفاقا در بخش دومی که خدمتتان عرض مقیاس-

ها این است که تعدادشان زیاد است و این کردم، ویژگی آن

کند که کند. رغبت ایجاد میمزیت و ارزش افزوده ایجاد می

های زیادی وارد این حوزه شوند چون تعداد محصوالتی شرکت

که مورد نیاز هستند، زیاد است.

بررسی کردیم و دیدیم که تحقیقاتی که در دنیا انجام شده 

سری پایش را مبتنی بر همین اصول مطرح کردند. است، یك

اطالعات ضروری  real timeها مواردی هستند که خیلی انتقال این

های جهانی، دستاوردهایی را در خصوص اجرای گزارش نیستند.

ها مطرح کرده بود که ما با تعاملی که با بخش آب این پایلوت

سازی کردیم. نتایج نشان کشور داشتیم، این دستاوردها را بومی

تواند به خیلی از سواالتی که ها میدهد که اجرای این پایلوتمی

که کار کند از اینیها را منع مبفا است و آنآ هایدغدغه شرکت

را گسترش دهند و در ابعاد بزرگ این کار را انجام دهند، در واقع 

ها را پایین آورد. دیدیم اتفاقاً این سواالت جواب بدهد و نگرانیبه 

های کنند که در واقع دنبال مدلطور رفتار میجا، ایندر همین

که ی اینگردند. مدل کسب و کار پایدار یعنکسب و کار پایدار می
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یك کاری  ،بستهاین ای را داشته باشیم که در ما یك بسته

سازی در خواهد انجام شود و با انجام این بسته یك بهینهمی

ها درواقع رغبتی سازی برای هزینهآن بهینه .ها داشته باشیمهزینه

شود برای بخش خصوصی که کسب و کار خصوصی را شكل می

گذار وارد ای، یك سرمایهیعنی بیاید و با یك مدل سرمایه .دهد

آن هایش را بهشود و شرکت آبفا فقط آن بخش کاهش هزینه

گذار کل پول را بدهد، سیستم اجرا شود و پرداخت کند و سرمایه

گذار هم گردد، عمالً پول سرمایهاز روی اجرای آن، پولی که بر می

تواند ما هد شد که این نتایج مینتایجی ایجاد خوا .برخواهد گشت

های کوچك های بزرگ؛ چون پایلوترا کمك کند برای حل چالش

دهند. این چرخه، چرخه سری اطالعات به ما میدر واقع یك

تواند، وضع ما را در حوزه مبارکی است و این چرخه کم کم می

 آبفا بهتر کند. 

 استارتاپ 150طبق گزارش موسسه لوکس ریسرچ، بررسی 

 25برتر فعال در حوزه فناوری های آب نشان می دهد که تقریبا 

بینی و کنترل فعالیت ها در حوزه پایش، پیشدرصد از استارتاپ

تحقیق هستند.قابل IOTهای حسگری و کند که از بستر شبكهمی

پروژه اتحادیه اروپا را بررسی کردیم و دیدیم بخش  58ما 

دهد که اگر با این مدل و پایش بخش مهمی است و نشان می

بینا گفتند، وارد شویم و بخش طور که آقای مهندس توکلیهمان

خصوصی را درگیر کنیم و به بخش خصوصی اعتماد کنیم، عمالً 

توانیم تحولی را ایجاد کنیم.می

 زده:دکتر جلیلی قاضی

دوستان تا آقای مهندس مسعودی آماده شوند، من خیلی خالصه 

گوییم رض کنم راجع به بحث تعاریف. این که ما میچند نكته را ع

ال کلمات باشیم بهوشمندسازی را تعریف کنیم، این نیست که دن

که وقتی خاطر اینرا داشته باشیم. بهو تعریف ادبیاتی آن

ریزی توانیم براساس آن، برنامههوشمندسازی تعریف شود، می

حاال حداقل کنیم. تعریفی که من از هوشمندسازی دارم، برای 

توانیم بگوییم، تاسیسات آب و فاضالب، خیلی ساده است. ما می

تواند اتفاق بیفتند. مرحله اول هوشمندسازی در پنج مرحله می

ای شود. یعنی شبكهطور است که از سنسورها شروع میاین

گیری هوشمند است که بتواند در فیلد، سنسور داشته باشد و اندازه

تواند محسوب شود. الیه ه هوشمندسازی میکند. این اولین الی

کنند، آوری میدوم این است که اطالعاتی که این سنسورها، جمع

شكل خام، بتوانند این اطالعات را ارسال کنند و این اطالعات نه به

برداران فهم برای بهرههای قابلصورت نمودارها یا منحنیبلكه به

ساده مطالب را بیان  استفاده شود. من چون معلم هستم، خیلی

متری بردار بتواند از محل تلهاست که بهرهآن کنم. الیه سوم می

به تاسیسات فرمان دهد. یعنی تاسیسات از طریق این فرمان، عمل 

کنند. مرحله چهارم که در واقع بیشتر بحث دوستان درخصوص 

آوری آن بود، این است که این دیتاهای فراوانی که ما از فیلد جمع

طور تحلیل شوند و وقتی تحلیل شدند، هکنیم، این دیتاها چمی

سازی و با های بهینهافزارهای ریاضی، با الگوریتمحاال با نرم

اند، بهترین دستور را به ها اشاره کردههایی که دوستان به آنمدل

 بردار پیشنهاد دهند. بهره

ما هایی که دلیل پیچیدگیطور که دوستان فرمودند بههمان

که یك شخصی بگوید من های آب و فاضالب داریم، ایندر شبكه

ای داشته باشم، برداری بهینهتوانم بهرهتجربه زیادی دارم و می

سازی پارامترها، سازی انرژی، بهینهپذیر نیست. روی بهینهامكان

ای که افزارها، دستور بهینه باشد. آخرین مرحلهخروجی این نرم

که این ه است، این است که بعد از اینترین مرحلپیشرفته

صورت خودکار روی دستورات چك شدند، این دستورها بتوانند به

تاسیسات آب و فاضالب عمل کنند؛ یعنی درواقع ما شخص 

ها برداشت شده و صورت که دادهاپراتوری نداشته باشیم. بدین

ز شود و اشود و بهترین دستور داده میبهینه می وارسال، تحلیل 

شود طریق سامانه ارتباطی روی تاسیسات آب و فاضالب پیاده می

 دهند. کار خود ادامه میصورت بهینه بهو تاسیسات به

ها ما نظر گفتم که دوستان، در شرکتاین تعریف را من از این

باید این مراحل را پشت سرهم بگذاریم. اوالً طبق این تعریف، من 

نیا ما یك شبكه هوشمند کامل توانم عرض کنم که شاید در دمی

این یك افق و دید است و ممكن است اگر االن  نداشته باشیم.

آن برسیم. اما دقت کنید که مراحل سال دیگر به 20شروع کنیم، 

، این است که داریمها ترتیب است. ما مشكلی که در شرکتبدین

هایی که مثال مراحل اول را طی نكردند، یك دفعه بینیم شرکتمی

کنند. بعد هزینه زیادی انجام راجع به مراحل آخر صحبت می

بینند که نتیجه خوبی کنند و بعد میگذاری میدهند، سرمایهمی

ها با من صحبت کردند که ما هم دریافت نشد. خیلی از شرکت

دانیم با آوری داده هستیم ولی نمیچندسال است در حال جمع

ها، چه کنیم.این داده
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 مسعودي: آقاي مهندس

عرض سالم و ادب و احترام دارم خدمت همه همكاران، محققین، 

دانشجویان محترم و خیلی خوشحالم که در این جمع، خدمت 

عنوان کسی که در دهم. بهاساتید بزرگوار خودم، درس پس می

از جناب آقای دکتر بیدختی دارم ای شیراز ساکن است، تشكر ویژه

جا از نزدیك شاهد بودیم ما این و دکتر افضلی و دکتر تابش که

 که چقدر تالش کردند برای برگزاری کنگره.

صورت خواهم وارد بحث هوشمندسازی بشوم. مباحث بهمی

شوم و تخصصی بیان شد و من خیلی وارد مباحث تخصصی نمی

که آیا ما نیاز به له را مطرح کنم. اینئخواهم خیلی ساده مسمی

است. قائدتا راهی غیر از این  هوشمندسازی داریم؟ جواب بله

وجود ندارد. تنها راهی که وجود دارد تا به یك سیستم پایدار 

توزیع برسیم، این است که به سمت هوشمندسازی حرکت کنیم. 

که آیا هوشمندسازی یك مقصدی است که قرار است ما االن این

نظر من آن برسیم؟ جواب آن خیر است. بهحرکت کنیم و فردا به

دسازی، یك مسیر و فرآیند است که باید طی شود تا هوشمن

آبفا رفع شود. هوشمندسازی مانند  هایهای کنونی شرکتچالش

نوری است که باید به سمت آن حرکت کرد و باعث همگرا کردن 

برداری و صنعت آب خیلی شود. در حوزه بهرهها میسایر فعالیت

ز دارد که به یك دهیم که این کارها، نیااز کارها را انجام می

ای همگرا شود. یعنی شما تصور کنید که مباحث نرم افزاری، نقطه

ای به نام های هیدرولیكی و مدیریت فشار در نقطهمدل

تواند سایر هوشمندسازی همگرا می شوند. پس هوشمندسازی می

مسائلی  همگرا کند. در مسیر هوشمندسازی باهای ما را فعالیت

اما به اهدافی  ،هایی خواهیم داشتالشروبرو خواهیم بود و چ

اطالعات، نشت، انرژی و غیره.  توزیع، خواهیم رسید مانند مدیریت

هایی در زمینه هوشمندسازی انجام شده مطالعات و پژوهش

بزنیم  Science Directرا در  Intelligentو   Smartاست. اگر کلمه 

هزار مطالعه در این حوزه انجام شده است. اگر کلمه  32حدود 

Water پژوهش و اگر  9800رسیم به آن اضافه کنیم میرا به

Smart Water System  هزار  4000رسیم به کنیم، میجستجو را

رسیم به حدود پژوهش. حاال اگر ساختار و تعریف بگذاریم، می

ختار تعریف نكنیم، دستورالعمل سا یمتوانمقاله. نمی 32حدود 

نظر من این ساختار، نیم و سراغ هوشمندسازی برویم. ازتعریف نك

ها و این ساز و کارها که برای هوشمندسازی تعریف شده این الیه

های آبفا باید به آن توجه ترین بخشی هستند که شرکتاست، مهم

 کنند.

سطح هایی در زمینه هوشمندسازی در مطالعات و پژوهش  

های آب و است که شرکت چندسالیالمللی انجام شده است. بین

های سری دادهاند و یكضالب روی بسترهای داده کار کردهاف

طور هتوانیم چدانیم یا نمیشود که نمیزیادی در آبفا تولید می

رویم. لذا بحث پایش سمت تورم داده میاستفاده کنیم. یعنی به

که در صنعت مورد نیاز است.ها بسیار مهم است داده

  زده:دکتر جلیلی قاضی

وقت کمبود خیلی ممنون آقای مهندس مسعودی. با توجه به 

چون دوستان منتظر پرسیدن سواالت هستند، من خواهش 

فقط دو دقیقه و ترجیحاً بدون اسالید، اعضای پنل کنم که می

 ها را مطرح کنند.بندی و چالشجمع

 :طباطبائیآقاي مهندس 

دستاوردهای کالن هوشمندسازی به قرار زیر است: 

های هوشمند بزرگ ابعاد در سازی تكنولوژی شبكهبومی-

 ؛صنعت آب

مدیریت تامین آب در شرایط  برایایجاد بستری مناسب -

 ؛بحران

ایجاد ساختار تعمیرات پیشگویانه در حوزه تجهیزات و -

 ؛سنسورها

های مرتبط و کارشناسان حوزهارتقای سطح علمی نیروها و -

 ؛ثبت دانش نخبگان

.ایجاد یك مدل هیدرولیكی پایدار و به روز-

 :عبارتند از رو در زمینه هوشمندسازیهای پیشچالش

کمبود بودجه و فقدان سرمایه و اعتبار کافی برای اجرا و عملی -

چه که هست االن با توجه به شرایط مملكت، کردن پروژه: آن

عمولی، امكان تامین بودجه برای ما مهیا نیست های مبا روش

های مالی جدیدی برای تحقق این ها و مدلپس باید روش

 یمتوانبر هستند داشته باشیم. هرچند که میها که هزینهپروژه

از بعد هزینه به آن نگاه نكنیم چرا که بازگشت سرمایه را 

 ؛خواهند داشت

اری به خارج از افزافزاری و نرموابستگی تكنولوژی سخت-

طلبد. شاید تنها های دانش بنیان را میکشور: اتكا به شرکت

درصد  90درصد نقاط مدنظر ما کلید و حیاتی باشد ولی  10

توان از تجهیزاتی استفاده آن حساسیت پایینی داشته و می

زمان با ایجاد بستر برای ورودی و نفوذ تجهیزات کرد و هم
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 ؛ت داخل هم مهیا خواهد شدداخلی، امكان ارتقای تولیدا

پیچیدگی طراحی و اجرا )نیاز به ترکیبی از دانش علوم پایه و -

 ؛مهندسی(

 ؛عدم دانش و تجربه کافی در بدنه کارفرما و مشاوران-

 ؛های مناسبعدم وجود زیرساخت-

نداشتن اطالعات منسجم و مدل هیدرولیكی کالیبره منطبق -

 .های هوشمندهبا نیاز سامانه

خواهیم به شهر هوشمند برسیم و باید که ما میاین نكته آخر

گام با دنیا باید حرکت کنیم. شبكه زمان و همهم برسیم. هم

های خدمات هوشمند، بخشی از کل است و اندرکنش با دیگر حوزه

پژوهی ریزی و آیندهاگر امروز برای آینده برنامه شهری هستند.

ام موثری برنداریم، گ سازی صنعت آبنكنیم و در راستای بومی

دست داده و در آینده برده تكنولوژی کشورهای فرصت را از

 پیشرفته خواهیم شد.

 :توکلی بیناآقاي مهندس 

کنم مطالب را در سه محور.بندی میمن سالم مجدد دارم و جمع

خورد، این است که ما االن برای چه که من به چشمم میآن

هوشمندسازی در کشور توسعه یابد، های اسكادا یا که پروژهاین

باید اهمیت آن در تراز سایر مسائل صنعت آب و فاضالب کشور 

قرار گیرد. بحث تامین آب و مدیریت تنش آبی، توسعه فاضالب و 

تنوع منابع مالی جزء مسائل بسیار مهمی است که از سوی وزارت 

قرار گری های بیرونی و داخلی در تراز اول مطالبهنیرو و دستگاه

دسازی هم باید در گرفته است. من اعتقاد دارم که بحث هوشمن

گیرد. جمله معروفی وجود دارد و آن این است که همین تراز قرار

اگر بخواهیم کار خود را مدیریت کنیم، باید بتوانیم آن را 

گیری کنیم. ما اگر بحث هوشمندسازی را انجام دهیم، در اندازه

شویم چون گری خارج میول مطالبهدیگر از تراز ا ،بحث تامین

میزان  کهدلیل اینبه ،سری از جاها نیاز به تامین آب نداریمیك

کنم که ما بندی میهدررفت کاهش یافته است. پس این را جمع

گری خود را در بحث هوشمندسازی در رتبه حتما باید تراز مطالبه

ابتكار  های قبلی قرار دهیم و در بحث تامین مالی،همان مولفه

داشته باشیم. نكته بعدی این است که طبق  پذیریعمل و ریسك

آن تجربه من، یكی از مسائلی که در بحث هوشمندسازی کمتر به

شود، بحث تامین رضایت و نفع مشتریان ما است. ما پرداخته می

صورت ترکیبی بررسی وقتی نمودارهای فشار و دبی شبكه را به

رجوع نسبت مستقیماً با رضایت ارباببینیم کنیم، میمی

همبستگی باالیی دارد. من اعتقاد دارم باید هوشمندسازی را از 

های آب شهری شروع کنیم، چون مستقیماً رضایت ارباب شبكه

دهد.رجوع را نشان می

 آقاي مهندس مسعودي:
رح کرد، یكی های اساسی مطعنوان چالشتوان بهکه می از مواردی

نظر من، هوشمندسازی یك مشكل فنی در ست که ازاین موضوع ا

های آب و فاضالب نیست بلكه یك مشكل مدیریتی است. شرکت

موضوع مهم، در هوشمندسازی، بحث بازگشت سرمایه است که 

کند. این کننده بوده و شاید توجیه مدیریتی را سخت مینگران

د تواند در این موارد وروکمك خواستن از دانشگاه است که می

های آب و فاضالب روبرو هایی که االن شرکتکند و این چالش

هستند را حل کند. امنیت سایبری موضوع مهم دیگری است که 

د. نكته شوسازی نهوشمندسازی پیادهدلیل آن، ممكن است به

ها هستند. شرکت روبروها با آن مهم تورم داده است که شرکت

محل سنسور هم هنوز  این سمت رفتند که سنسور نصب کنند وبه

شود و یك الگوی خاصی ندارد. فقط یك ردیف بودجه دیده می

افتد و آن همگرایی که من عرض کردم در این اتفاق خاصی می

کنیم، این است که مسائل نیست. وقتی صحبت از همگرایی می

خواهید پیچی را به یك شبكه اضافه کنید باید جای این اگر می

و با افق دید باشد بررسی و مشخص شده  پیچ یا  سنسور از قبل

 است.  این موضوعاین اتفاق بیفتد. نیاز به ورود دانشگاه به 

 غرویان:آقاي دکتر 

چون توان به مواردی همهای هوشندسازی میخصوص چالشدر

های هروژقیمت پایین آب )که توجیه مدل کسب و کار پ

گری قوانین تسریعدهد(، نبود تاثیر قرار میهوشمندسازی را تحت

گذاران و لزوم تغییر و عدم اعتماد به بخش خصوصی و سرمایه

نفعان که بقیه ذینگاه به موضوع هوشمندسازی اشاره کرد. این

 ICTمثل معاونت علمی و فناوری، صندق نوآوری، وزارت 

نفعان این کار باشند.توانند همه جزء ذیمی

 آقاي مهندس تقوایی:

سری از اتفاقاتی خواستم یكکم است، می بنده هم چون فرصت

عرض کنم. در کشور کارهای خوبی  را که در کشور افتاده است

 .انجام شده است. در حوزه هوشمندسازی با نخبگان طرف هستیم

یك فرآیند پژوهشی باید نوع برداشت خود را از مهندس مشاور به

تعامل کنند. دانشگاهی و البته عملگرا تغییر دهیم که بتوانند بهتر 

افزار دربحث هوشمندسازی، همتراز با دنیا حرکت در حوزه نرم

افزاری های سختهای آبفا باید زیرساختکنیم ولی شرکتمی

افزاری استفاده های نرمخود را ارتقا دهند تا بتوانند از این حوزه

کنند. صندق نوآوری شكوفایی و معاونت علمی شرایط خوبی را 

ای را سالههای سهلیزینگ دارند و هوشمندسازیاستفاده از برای 
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کننده است. ها خیلی کمكدهند که ایندر اختیار قرار می

صورت اند که بتوانند بهیك بلوغ نسبی رسیدهنظرم بهها بهشرکت

BOT یترین چالش را نگرانوارد این قراردادها شوند. من مهم 

افتاده است. اگر  بینم. باالخره اتفاقات مثبتیمدیران ارشد می

سال پیش صحبت کنم،  5خواستم در خصوص هوشمندسازی می

کردیم که خواهیم کرد و غیره، اما باید از افعال مضارع استفاده می

کنیم که شده است و یكی از االن با ادبیات ماضی صحبت می

اتفاقات خوبی که در حوزه آبفای مشهد اتفاق افتاده است، یك 

زی دیسپاچینگ با همكاری پارک علم و آزمایشگاه هوشمندسا

توانند گرفته است که دوستان میفناوری خراسان شكل

 دستاوردهای آن را مشاهده کنند.

 دکتر جلیلی قاضی زاده:

های آبفا، در خصوص علل کاهش سرعت هوشمندسازی در شبكه

پروژه تحقیقاتی که کارفرمای آن شرکت آب و فاضالب منطقه یك 

انجام شد. در این پروژه، عوامل مختصری نظیر بود، تهران یك 

عوامل مدیریتی، عوامل اطالعاتی، عوامل اعتباری و بودجه، عوامل 

طراحی و قراردادی مورد  ،برداری، اجراییانسانی، عوامل بهره

بررسی قرار گرفتند. نتیجه این تحقیق نشان داد که عامل اول در 

ت و عامل کاهش سرعت هوشمندسازی، عوامل مدیریتی اس

این تایید صحبت  .دنقرار دار های بعدیرتبهاعتباری و بودجه در 

بقیه همكاران است که فرمودند دیدگاه مدیریتی در خصوص این 

 .موضوع بسیار مهم است

 پرسش  و پاسخ

 زاده:دکتر جلیلی قاضی

خوانم تا دوستان پاسخ دهند. سوال ترتیب میمن سواالت را به

افزاری برای هوشمندسازی مكانیزم و بستر نرماول این است که 

شبكه توزیع چه اندازه نیازمند ایجاد زیرساخت اطالعات مكانی 

کند؟ یك سوال متری از چه زیرساختی استفاده میاست؟ تله

دیگری که شبیه این سوال است و آقای دکتر پورکریمی پرسیدند، 

ترین بستر این است که با توجه به تجربیات ارزنده دوستان، به

ارسال دیتا کدام است؟ آیا امنیت اطالعات آنقدر حائز اهمیت است 

د؟ این سوال شوهای انرژی زیادی در این زمینه صرف میکه هزینه

را فكر کنم آقای مهندس تقوایی و آقای دکتر غرویان بهتر است 

 پاسخ دهند چون راجع به بستر اطالعاتی است. 

 آقاي مهندس تقوایی: 

چون  ،الزم است GISهای تامین آب، حتما اطالعات در شبكه

شود. در حساسیت بسیار باال است و شبكه بسیار پیچیده می

های توزیع چون دفنی است تقریباً نشدنی است که اطالعات شبكه

GIS ای کاملی را از شبكه داشته باشیم و کاری بسیار پرهزینه

است، یك روش است. تكنولوژی که در دنیا االن روی آن مرسوم 

بستگی بین سنسورها که در نقاط ژرف کاوی است که یك همداده

شود با شبكه حتما باید باشند که خودش از سه روش ایجاد می

ها و شیرهای فشارشكن و شیرهای بعد از مخازن، یك ارتباط پمپ

درصد جوابش دقیق  95کند و تقریباً باالی همبستگی ایجاد می

کنند که در سطح مخزن ذخیره می است و آن عدم دقتش را

برای  GISبرداری ایجاد نشود. پس حوزه مشكلی برای حوزه بهره

های توزیع آب برای فشار بدون داشتن اطالعات مكانی شبكه

 شدنی است.

 آقاي دکتر غرویان:

، اگر loraیا  mbiotدر مورد بستر ارتباطی اینترنت اشیا یعنی 

loraیا اینترانت در دسترس باشد، واقع جایی باشد که اینترنت در

تعداد نقاط  گرخصوصاً ا .های زیادی نداردچون هزینه ،بهتر است

توان با یك آنتن تعداد زیادی را پوشش داد. اما اگر می ،زیاد باشد

کنند باشد، های اپراتورها فراهم میفقط بستر، بستری که شبكه

را استفاده کرد که در واقع بستر  mbiotآید باید همان نظر میبه

 رسمی اپراتورها است.

 زاده:دکتر جلیلی قاضی

خصوص مطالب در اندرا آقای مهندس هنری فرموده توضیحیك 

گیری کارخصوص بهبا توجه به تاکید ایشان در": دکتر غرویان

برداری شرکت های بخش خصوصی، اخیراً معاونت بهرهظرفیت

ر، شرح خدمات مبتنی بر عملكرد را مهندسی آب و فاضالب کشو

دادها، برای ارهای استفاده از این قرتهیه نمودند که یكی از جایگاه

 . "استاستفاده از پتانسیل بخش خصوصی در همین مورد 

موضوع  کهاین توجه بهبا"است که یك سوال دیگر این 

هوشمندسازی و اجرای اسكادا، از  دو بخش کنترل و مانیتورینگ 

اما  ،تشكیل شده است، در بخش مانیتورینگ مشكلی وجود ندارد

عوامل بازدارنده زیادی از جمله حوزه پدافند  ،در خصوص کنترل

له کنترل و اجرای فرمان را بسیار ئو غیره وجود دارد که مس

شان اشاره کردند که بحث امنیتی و . در واقع ای"کندمحدود می

کند.پدافند محدودیت ایجاد می

 :توکلی بیناآقاي مهندس 

کنند. بخش کنترل اهمیت دارد و بخش سوال خوبی می

نشیند. حتما باید جلساتی را با بار میهوشمندسازی با کنترل به

دوستان افتا، دوستان پدافند غیرعامل و سازمان رادیویی داشته 
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این موضوع را حل کنیم و دوستان سردرگم این مسائل  باشیم و

 نباشند.

 :آقاي مهندس تقوایی

 DSSهای اگر اجازه دهید من یك نكته کوتاه عرض کنم. سیستم

یار تا حدی این قضیه را برطرف های تصمیمیعنی سیستم

شود و فقط کافی است طراح به کنند. چون فرمانی صادر نمیمی

ای قضیه ای، بازهصورت لحظهادن یعنی بهای فرمان دجای نقطه

تواند کنترل کند. این را دوستان اگر را ببیند و این اتفاق را می

تواند تا یك حدی کارشان را جلو نظرم میدقت داشته باشند، به

بینا، حتما باید اتفاق بیافتد ولی قاعدتاً فرمایش آقای توکلی .ببرد

یار برویم های تصمیمسیستمسمت توانیم متوقف نباشیم و بهمی

 ای همان فرمان را توسط اپراتور اعمال کنیم.صورت بازهو به

 زاده:دکتر جلیلی قاضی

های شرکت" :آقای مهندس مرادی سبزکوهی یك کامنتی داشتند

بر فرمایشات عزیزان مدنظر الزم است که دو نكته مهم را بنا آبفا

که قرار است،  آموزش فنی و تخصصی نیروهایی -1 ؛بگیرند

دست بگیرند )هم در بخش دولتی و هم در بخش برداری را بهبهره

ها، نسخه واحدی برای طرح هوشمندسازی شبكه -2 ؛خصوصی(

های هوشمندسازی بر این الزم است که طرحپیچیده نشود. عالوه

. این "بندی شودهم در مرحله طراحی و هم در مرحله اجرا سطح

های زیادی از دوستان در صحبتموضوع مهمی است و من 

سری ها با یكکه شرکتشنوم درخصوص اینهای آبفا میشرکت

بندند ولی دهند، قرادادهایی را میپیمانكارانی که خدمات ارائه می

ای این قراردادها در یك پروتكل کلی در کشور نیست. یعنی جزیره

تفاده د که نتایج قابل اسنبینشود و بعد از چندسال میعمل می

 نبوده است.

ها است که در سال"روان فرمودند که آقای مهندس نیك

افتد. مگر های باالی مالی اتفاق میمحیط ناامن اینترنت، تراکنش

شود که استانداردهای امنیت انتقال اطالعات مثل رمزنگاری نمی

یكی از دوستان که آماده هستند  "اجرا کرد؟ IOT  را داخل شبكه

اسخ دهند. به این سوال پ

 :توکلی بیناآقاي مهندس 

ها شدنی است. االن مثال در بستر نظر من تمامی اینببینید به

GPRS سرویس ،APN ها، را در تهران استفاده کردیم. باالخره این

کند. فقط باید با بخشی میهای انتقال اطالعات را امنیتداالن

 ربط وارد مذاکره شد و برنامه داشته باشیم. های ذیسازمان

 آقاي دکتر غرویان:

من یك نكته خدمت دوستان عرض کنم. خیلی از اطالعاتی که 

ای وجود ندارد. مثالً های آب و فاضالب است، اهمیت دانهدر شبكه

ای از اهمیت زیادی ندارد و مجموعه ،اطالعات یك مشترک صرف

ای که دوستانم سازد. پس نكتهمی ست که با هم مفهوم راا هاآن

این اهمیتش از آن کمتر  در خصوص تراکنش مالی گفتند، حتما

 ،واقع با تعامل با سازمانی مثل پدافند غیرعامل و افتااست و در

خصوص وجود داشته ای در اینحل است و نباید دغدغهها قابلاین

 باشد. 

 زاده:دکتر جلیلی قاضی

که وقت در حال اتمام است، جه به اینمن سوال دیگر را با تو

بندی را انجام خوانم تا دوستان پاسخ دهند و بعد جمعمی

وضعیت ": دهیم. آقای مهندس کاظم امامی سوال فرمودند کهمی

ای قراردارد؟ حاضر در کشور در چه نقطههوشمندسازی در حال

من خواهش  "؟هایی و در کجا عملیاتی شده استچه نمونه

کنید تر بدهند که فكر میاین پاسخ را گسترده دوستانکنم می

 کشور ما در بخش هوشمندسازی در چه جایگاهی است؟

 :توکلی بیناآقاي مهندس 

صورت کمی کنم که اگر بخواهیم جواب این سوال را بهمن فكر می

صورت را بگوید. ولی بهنظرم شاید کسی نتواند دقیق آنبدهیم، به

سمت ها، بهتقدیر است که تقریباً تمام استاناین قابل .توصیفی

ها را انجام های پایلوتاند و پروژههوشمندسازی حرکت کرده

ها، شهرها بهتر کار کردند و برخی از آناند. برخی از کالنداده

هایی در صنعت آبفا وجود دارد.ءکاری و خالتر هستند. اما کمعقب

 زاده:دکتر جلیلی قاضی

سه ضلع " :خانی سوال فرمودند کهموسیآقای مهندس 

و  GIS ،Meteringزیرساختی هوشمندسازی در مرحله اول 

SCADA طور ه. حال چاستGIS  در شبكه نیاز نیست؟

که عدم وجود رفتار هیدرولیكی شبكه و غیره، امكان درحالی

روزرسانی شبكه آب عدم بهممكن است ی دهد؟ گاهمدیریت نمی

ها را دچار جا نماید و تصمیمهها را جابپهنهمثال کلیه مرزهای 

. آقای مهندس تقوایی فكر کنم این سوال را از شما "چالش کند

 پرسیدند.

:آقاي مهندس تقوایی
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الزم است و مجددا ً هم  GISعرض کردم در حوزه تامین حتما 

اند های متفاوتی کار کردهها، شرکتکنم. در حوزه شبكهعرض می

های که یكی از روشها موجود است. اینهای آنو جواب

سازی این است که یك مدل هیدرولیكی باید داشته باشم که مدل

سازی این است های مدلباشد. یكی دیگر از روش GISمبتنی بر 

م. یعنی ابتدا نقاط ژرف را یگیرکه بین نقاط ژرف همبستگی می

شود. نقاط م که خودش از سه روش حاصل مییدهتشخیص می

رف یعنی نقاط بحرانی من که در شب بیشترین فشار و در روز ژ

های محلی، ها مثل چاه actuatorسری و یك دترین فشار را دارکم

ها، ارتفاع مخازن، شیرهای مخازن و فشارشكن، یك بوستر پمپ

شود. در یك بازه زمانی مثال شش ماهه، همبستگی ایجاد می

دهد که جدولی تشكیل میدهد و بعد یك سیستم را آموزش می

چه صورتی است. چون گوید در هر شرایطی، بهترین تصمیم بهمی

کنند، وجود درصد در دنیا برآورد می 5قطعیت حدوداً یك عدم

گیرند را در سطح مخازن و برای ایمنی فشار درنظر میدارد، آن

هیچ عنوان دچار مشكل نشود. یك برداری بهکه موضوع در بهره

مند ی در شرکت ما انجام دادیم. دوستان اگر عالقهکار مفصل

ها نشان دهیم که توانیم به آنهستند، تشریف بیاورند و کامالً می

چنین اگر متوجه شود این همبستگی روی پهنه چگونه است. هم

که سنسوری متاثر از پهنه دیگر است و شیری برای آن متصور 

دهد و این ام میبندی جدید در الگوریتم انجنیست، یك پهنه

 کند.مشكل را برطرف می

 زاده:دکتر جلیلی قاضی

اجازه بدهید که اول من تشكر کنم از دوستانی که در نشست 

چنین از حاضرین که خوشبختانه استقبال تشریف آوردند و هم

نفر رسید. از دبیر  100خوبی از نشست شد و من دیدم آمار به 

چنین از آقای دکتر بیدختی، هممحترم کنگره، آقای دکتر طالب 

تابش و از انجمن آب و فاضالب الزم است که تشكر کنم. برای 

بندی، دوستان همه اعتقاد داشتند که اجرای هوشمندسازی، جمع

ناپذیر بوده و نیاز به ورود بخش خصوصی در ضروری و اجتناب

های پارک علم و فناوری و غیره دارد. در این زمینه، پروتكل بقال

های سایبری باید مورد های استاندارد و ریسكامنیتی، سامانه

تواند یك چنین قیمت پایین آب همیشه میتوجه قرار گیرد. هم

سازی باشد. نگاه مشكل در دسترسی به اهداف هوشمند سد و

د و احتیاج شوروز مدیران ما در خصوص هوشمندسازی نیز باید به

 آشنا باشند و به آن اعتقاد داریم که مدیران با این موضوع کامالً

پیدا کنند.




