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هوش مصنوعی و ورود آن در عرصه های مختلف صنعتی بر هیچکس پوشیده نیست؛ صنعت   امروزه رشد روزافزون

در این گزارش قصد    .استفاده کند   این تکنولوژی   آب و فاضالب یکی از مواردی است که می تواند از مزایای بسیار

در انتها راهکارهایی    ؛ بپردازیمو مزایا و نگرانی های موجود در مورد آن  داریم به ورود هوش مصنوعی در این زمینه  

 برای استفاده بهینه از آن ارائه می دهیم. 

برنامه    ای  تالیجید  نیماش   ک ی  ییتوانا  یهوش مصنوع،  ساتکاب   یشرکت مادر تخصص  یخبر  گاهیپابه گزارش  

روزمره ما   یزندگجنبه های  از    یار یشود و در حال حاضر بس  یاست که توسط انسان انجام م  ی فیانجام وظا  یبرا

 را درگیر خود کرده است. 

  جهت را  عملیات هوشمند    نیماش   یر یادگیبا استفاده از    و   گذارد   نیز تاثیر می  آبهوش مصنوعی روی صنعت  

 .  قوت می بخشد هوشمند  آب یهاستم یارائه س   ن یو همچن  یاتیاستفاده از منابع و بودجه عمل یسازنه یبه

صحبت از هوش    ی وقت. تاکنون  است  عی سر  شرفتیپ  ساز  نه یو زم  یقو   ی شدن بخش آب همچنان موضوع  ی تالیجید

 .  میبوده ا یمختلف   یها شرفت یشاهد کاربردها و پ د،یآ  یم  انیبه م یمصنوع

  ی هوش مصنوع  یهاشرفتی از پ  توانند ی گسترده خود، م   یهاو داده   م یعظ  یهایی دارا  یهاگاه یآب، با پا  یهاشرکت

 مند شوند؟  آن بهره  ی ایانجام دهند تا از مزا د یبا یاما چه اقدامات ؛ببرند  یاد یز یهابهره



  ی و تعامل با مشتر  تیحاکم  ند،یفرآ  یسازنه یفاضالب گرفته تا به  ت یریاز نظارت شبکه آب و مد   این تکنولوژی 

 متحول کند.   زمینه هاتا خود را در تمام  دهد یفرصت را به صنعت آب م  نیا

داده    ی و گردآور   یسامانه سرپرست  یهاستم یمثال، س   ی . برا ستند ین  د یبر داده در صنعت آب جد   ی مبتن  یابزارها

. نظارت  ه استفاضالب در دهه گذشته ارائه کرد   هی تصف  ی ندهایفرآ  هدف بهبودکنترل ابزار را با    یهااتاق  ،(اسکادا)

خوب در این  مثال  کیکمک کرده است.  اهایبه در زهای کاهش سرر برای  زی ن یبیفاضالب ترک یها ستمیس  خط بر

  زبورگ یلیمارس خانه فاضالب    هی را به طور موثر در تصف  کردیرو  نیاست که اآرهوس    یشرکت آب دانمارک  زمینه

 کرده است.   استفاده

است که  انجام شده    امی بیآ   ی شرکت فناورسوی  شبکه فاضالب هوشمند از    تیریمهم در مد   یهاشرفت یاز پ  یکی

  ی هالم یفاز    ی فناور  نیاستفاده کرد. انوعی»جاسوس فاضالب«    جاد یا  ی برا  یو هوش مصنوع  نیماش   ی ری ادگیاز  

 .استفاده می کند ها لوله  شیفرسا  ،یخوردگ  صیشخ ت یرا برا  دهایف ریو سا هالم یمداربسته، ف ن یدورب

و مرتبط به   دهیچیپ یندهای فرآ یساز نهیبه یبراآب و فاضالب،  هینظر تصف از نیماش  یری ادگیو   یهوش مصنوع

  نه یهز  نیب  ی قی داده شود که تعادل دق  نانیبه شرکت ها اطم  تیاست که در نها  نی شود. هدف ا  یهم استفاده م 

 .  شده استجاد یباال ا ت یفیپساب با ک ا ی یدنیآب آشام د یو تول ها

 



 ؟ می دهددر چه مواردی تغییر هوش مصنوعی صنعت آب را 

 خواهیم داد: هوش مصنوعی با راه حل های مختلفی صنعت آب را تغییر داده که در ادامه آن ها را توضیح 

 خواهد کرد تی آب و فاضالب را هدا اتیدر عمل یفناور یگذار هیدهه سرما کی  یهوش مصنوع -1

  6.3  بازار  ریاخ  قاتی ( است. تحقAI)  یهوش مصنوع  روی تکنولوژی  ی گذار  هیآب و فاضالب در حال سرما  اتیعمل

از   ی بخش ی گذار ه یسرما ن یکند. ا ی م ی نی ب شیپ 2030را تا سال  یدر هوش مصنوع ی گذار ه یدالر سرما ارد یلیم

 هوشمند است.  یرساختیز یراه حل ها  استفاده از شدن با ی تالیجی د یروند رو به رشد صنعت آب برا

 همراه دارد   (OPEXهزینه های عملیاتی)در  یقابل توجه ییصرفه جو یهوش مصنوع  -2

   نه یدالر هز  300  به ازای هر مشتری   ساالنه آب و فاضالب    اتیعمل  جهتمتحده    االتیآب و برق ا  ی شرکت ها

جو  لیپتانس  که   کنند   یم توجه  ییصرفه  دارد.  یقابل  وجود  مبلغ  این  مصنوع  در  کاهش    تواند ی م  یهوش  با 

 کند.   ییجو( صرفه OPEX)  یاتیعمل یهانه یدرصد در هز  30تا   20، یانرژ یهانه یهز

 ردیگی م ادیو از آنها  کندی م ینیبش یرا پ  یاضطرار  یدادهایرو  یهوش مصنوع  -3

  ی ر یادگیو    ی . هوش مصنوع(یاجتماع  ه یو هم سرما  یمال  ه یهم در سرما)  است  مشکالت اصلی در آب و برق   نه یهز

  ن یاتشخیص داده و از    است  الوقوع ب یقر  یقطع  دادیرو  کی  دهنده را که نشان    یاداده  یالگوها  توانند ی م  نیماش 

 شوند.  ترقیدر طول زمان دق  ی رویدادهاتا هشدارها رند یبگ  ادیالگوها 

 کند  یاز اپراتورها فراهم م یبان یپشت  یرا برا یا  ده یچ یپ  یریگ می اطالعات تصم یهوش مصنوع  -4

  تصمیماتی مانند   مهم ندارند.  ی ها  یر یگ  میتصم  یبرا   دهیچیپ  ی رهایمتغ  ل یو تحل  هی به تجز  یازین   گرید  اپراتورها

 .شودی م تی هدا نیماش  ی ریادگیتوسط  ی هوشمند  یهاه یها با توصخاموش کردن پمپ  ایروشن 

 کند یم نهیآب و فاضالب به اتیعمل  یرا برا یمصرف انرژ یهوش مصنوع  -5

دهد.   یم  لی( را تشکO&M)  یو نگهدار  یاتیعمل  یها نهیدرصد کل هز 30تا    25  ی ، مصرف انرژUSEPA  طبق

این  .  شوداستفاده    ی از انرژ  ازیکه فقط در مواقع ن  ؛کند   نه یبه  یکار پمپ را طور   یهازمان  تواند ی م  ی هوش مصنوع

 مفید است.   نهیکاهش هز  اتفاق در جهت

 باعث داشتن آبی سالم با هزینه هایی مناسب می شود  یهوش مصنوع -6

است.    یالزام  (ی و چه خصوص  ی چه دولت)از سازمان ها    یاریبس  ی برا  خروجی  پساب  تطابق  یاستانداردها  تیرعا

  ی که استانداردها  و مطمئن می شود   آموزش می بیند شما    تیمنحصر به فرد سا  یهای ژگی از و  ی هوش مصنوع

 .شودی اجتناب م اضافی یهانه ی شده و از هز تیرعا یخروج



 کند  یداده ها را ساده م یکپارچگی  یهوش مصنوع -7

و   SCADA ،CMMS یهاستم یبه همراه آورده است. س   آب چالش اتیعمل رانیمد   ی موجود برا یداده ها انفجار

 ی هاداده   نیا تواند ی م یدارند. هوش مصنوع اریدر اخت اتیبهبود عمل ی برا ی ادیدانش ز یاجتماع یهارسانه  یحت

 گرفته و پردازش کند تا با این رویکرد مفیدتر باشند. ناهمگن را 

 را حفظ خواهد کرد یدانش سازمان یهوش مصنوع -8

م  نان یاطم  چگونه ارزشمند    د یکن  ی حاصل  دانش  م  کی که  حفظ  کار  ترک  از  پس  کار  کهنه  شود؟    یاپراتور 

 داری می کند. مستند و استاندارد نگهبه صورت  را  ی دانش سازمان  یبر هوش مصنوع ی مبتن ی داشبوردها

 خواهد کرد   عیبر ارزش را تسر  یمبتن  ییدارا  یحرکت به سمت نگهدار یهوش مصنوع  -9

تعم  ی هوش مصنوع  زودهنگام  رندگانیپذ  نگهدار  ر یبه سرعت  م  های منفعل  یی دارا  یو  گذارند.   ی را پشت سر 

هوش    د یشود. اجازه ده  یو زوال م   یضرور   ر یبر زمان آسان است، اما منجر به زمان کار غ  ی مبتن  ینگهدار  تیریمد 

 .د شون س یسرو د یبا و در چه زمانی یی ها ییکه چه دارا د یشما بگو م یبه ت یمصنوع

 کند  یم  نیآب واقعا هوشمند را تام یها ستمیس یهوش مصنوع  -10

بر داده را دنبال   یآب مبتن  ی ها ستم یهوشمند س  تیری سازد تا مد  ی سازمان ها را قادر م ، یهوش مصنوع رش یپذ 

 است. نده یآ یهاسال  یو مقرون به صرفه برا داریآب مقاوم، پا ت یریمد  آن  جه ینت  که کنند 

 ی خطرات هوش مصنوع

در  تنها  مورد  ن یاهوش مصنوعی در صورت کار به طور مستقل ممکن است تصمیمات کنترل نشده و بدی بگیرد. 

  ن یتواند از چن   ی نرم افزار( م/افزارخوب )سخت    یطراحو   است  ریامکان پذ   یهوش مصنوع  ف یضع  یطراح  صورت

 کند. یر یجلوگ یخطرات

های غیرقابل    یبه استفاده از فناور   ی لیشوند و تما  د یناام  ی بودن هوش مصنوع  د یجد   ل یاست اپراتورها به دل  ممکن

  ی ادیهوشمندانه ز  یهاتمیالگور   ازدر استفاده روزمره در صنعت آب    PLCو    ی شخص  یهاانه یرا؛  نداشته باشند   درک 

 . موارد را درک کند  ن یکاربر ا ستیاما الزم ن کنند،ی استفاده م

به    د یجد   یفناور   های الدیسم به وجود می آید باید این اطمینان را به وجود آورد که در چنین شرایطی جنبش  

رویکردی  مشاغل را در    بی فقط ترک  وبرد    ینم  نیمشاغل را از ب  د یجد   یفناور  . در واقعشود  ی منجر نم  یکاریب

ی و  شخص   انهیرا  یمعرف  ،یکردن کشاورز   زهیچاپ، مکان  نیماش   ،ی بافندگ  نیماش   یدهد. معرف  یم  ر ییتغ  یاقتصاد

 منجر شده است.   (یکاریب یبه جا)مشاغل  بیترک ر ییغو ت ی به رشد اقتصاد یهمگ  غیره

 



 ؟ باید چه کرداز تکنولوژی هوش مصنوعی برای استفاده بهینه حال 

آن    ی ایاستفاده کامل از مزا  ی از هم اکنون برا  د یاست و شرکت ها با  ی ر یآماده به کارگ  ی از فناور  ی میحجم عظ

 اقدام کنند. 

که    شوند،ی م  یبند ه ی شبکه آب هوشمند ال  یهایعملکردها و فناور   :دیادامه ده  هیاصول اول   یکار رو   به •

اتفاق از ها شروع  داده   لیو تحل  ه یو تجز  ب یتا ترک  یحسگرها، کنترل از راه دور و منابع داده سازمان  این 

 . کار کنند  اصول اولیه  یرو  د یبه سطح باال، سازمان ها با دنیرس   ی. براشودی م

مزا  یبرخقفل    :ونیاتوماس  شیافزا • افزا  ی هوش مصنوع  یر یگ  میتصم  یایاز  با   باز    ون یاتوماس   شیتنها 

 . مستقل اعتماد کنند  های  ی ریگ  میآب به تصم یشود. شرکت ها یم

توانند    ی که م  ی کسان  یعنی   افسران ارشد اطالعات   تقویت نقش   مانند   :نقش رهبران کسب و کار  تی تقو  •

 بر داده ها نگاه کنند.  یتجارت جامع مبتن  عنوان به را  یاتیعمل یچالش ها

 من یا  یکردن اطالعات شرکت آب به روش باز •

کار    یمهارت ها  د یکارمندان شرکت آب با  ی. نسل بعد دیبخش جذب کن  نیمناسب را در ا   یها  مهارت •

 رای آینده است.بسرمایه گذاری ارزشمندی  ، کار ی رویمهارت ن ی با داده ها را داشته باشند. انتقال و ارتقا

 راهنمایی بگیرید  گرید  عیصنا از •

  رش یپذ   عیتسر  یبرا  ییهاتالش   د یاند، باکرده   تالی جیآب شروع به استقبال از انقالب د   یهاکه شرکت اکنون  

  یهامهارت  کمک به آن ها در جهت کسب از    نانی اطم  یبرا )استخدام    یهای استراتژ  ق یو تطب  د یجد   ی فناور

 ندهیها، پنج سال آ  یها و نوآور   دهیا  عیسر  رش ی پذ   یمناسب برا  یهاانجام شود. با وجود ساختار(  مناسب

بزرگ  نگر فراهم    نده یو آ  یمترق   ر، یانعطاف پذ   ی به صنعت  لیتکامل و تبد   جهتبخش    ن یا  یبرا  یفرصت 

   کند. یم


