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خالصه
محدودیت میزان بارش در کنار رشد روز افزون جمعیت که باعث محدودیت شددید مندابت دیدیدید ی و افدزای
دقاضای آب در کشور شده است ،ام مدی یت دقاضا و اصالح الگدوی مرد ر را بدی
است .از مهم ین روشهای مدی یت مر ر ،کاه

از یدی

ضد وری سدا ه

آب بدون درآمد و نشت آب در سامانه های آب سدان اسدت.

نشت از شبکه های دوزیت آب در ای ان ،درصد قابد ددوجه از آب بددون درآمدد را دشدکی مد دهدد .در دا
اض  ،روشهای مخ لف ب ای نشت یاب از ط یق اندازه گی ی مقدار آن به کمک دس گاه های نشت یاب بده کدار
ب ده م شوند .در این دحقیق اقدامات نشت یداب شد کت آب و فاضدالب روسد ای
کاه

اسدان جندوب در راسد ای

آب بدون درآمد و دوجیه اق رادی عملیات نشت یاب مورد ب رس قد ار گ فدت .بدا هزینده  1681میلیدون

ریا در سا  1395جهت انیام نشت یاب

طوط ان قا و شبکه دوزیت و انشعابات روس اها ،از هددررفت 518371

م مکعب م دوان جلوگی ی نمود .با لحاظ قیمت دمام شده ه م مکعب آب  19471ریا  ،میدزان صد فه جدوی
ناش از اقدامات نشت یاب در سا فوق ب اب  10093میلیون ریا م باشد.
کلمات کلیدی :نشت یابی ،آب بدون درآمد ،هدررفت

 -1رئیس اداره آب بدون درآمد و مدی یت مر ر ش کت آب و فاضالب روس ای



اسان جنوب

 .1مقدمه
یک از معضالد که همواره در ط ا

شبکه های آب سان وجود دارد نشت در شبکه است .در ه شبکه همواره مقداری از آب دولید

شده در مسی دولید دا مر ر به هدر م رود و در ا یار مر ر کننده ق ار نم گی د .این مسئله باعث م شود عالوه ب کاه

منابت

آب قاب ش ب ،هزینه های سنگین به ش کت های آب و فاضالب دحمی گ دد .در مواقت کمبود و محدودیت منابت آب ،ساسیت
مسئله بیش بوده و لزوم ب ورد با نشت را جدی د م سازد .مقدار نشت در شبکه ها از  5دا  50درصد ک آب دولیدی نیز گزارش شده
است ].[1
نشت آب نه دنها منی به ادالر منابت آب ب ا کیفیت م شود بلکه منی به آلودگ آبهای آشامیدن و همچنین سبب آسیبهای
جدی به انسان و سا مان های اط ار مح نشت م شود ].[2
ب اساس دیارب نگارندگان از مطالعات انیام شده در سطح کشور در ده سا گ ش ه ،در ای ان مقدار م وسط نشت از شبکه ها
بین  15دا  30درصد م باشد] .[3دود  29میلیارد م مکعب آب درفیه شده ه سا در قاره آسیا هدر م رود که هزینه ای در دود 9
میلیارد دالر ب ای آن ب آورد شده است ].[4
در یک نگاه کل روشهای نشت یاب را م دوان به دو دس ه کل روشهای نقطه ای که شبکه دوزیت را قسمت به قسمت ییمای
نموده و با ابزارهای مخ لف نشت در شبکه را جس یو م کنند که این روشها عالوه ب هزینه ب و زمان ب بودن در بسیاری از مواقت دارای
دقت الزم نیز نم باشند ] [5و روشهای س اس ی که با نرب ابزارهای اندازه گی ی مخ لف ب روی شبکه ،مانی ورینگ شبکه و مدلسازی
شبکه ،ک شبکه را مورد دحلی ق ار داده و موقعی های ا مال نشت را دعیین م کنند ].[6
عل اییاد نشت فشار زیاد آب ،بار د افیک و یوش
ادراالت در اث گ شت زمان ،ض به و ب دق

یا عمق ناکاف لوله ها ،ورده شدن شیمیای یا الک وشیمیای لوله ها و

در م  ،بس سازی و نرب غی اس اندارد لوله ها و ادراالت ،کیفیت نامناسب و

نام غوب بودن لوله ها ،ادراالت و دیهیزات ،قدمت زیاد و ف سودگ لوله ها و ادراالت و دیهیزات ،لغزش زمین و ران
قوچ ،کیفیت نامناسب ط ا

اک ،ض به

و کیفیت نامناسب اج ا است ].[7

آب بدون درآمد ،مابه ال فاوت آب دولید شده با مرارر میاز با درآمد است که به سه بخ

هدررفت ظاه ی ،هدررفت

واقع و مرارر میاز بدون درآمد دقسیم م شود .هدررفت ظاه ی آب مر ر شده ای است که به دلی انشعابات غی میاز ،طای
انسان  ،ابزار اندازه گی ی و یا طای مدی یت و راهب ی سیس م دقیقاً اندازه گی ی نشده و هزینه آن به وسیله ش کت آب و فاضالب
وصو نشده است .هدررفت واقع ناش از ف ار فیزیک آب از طوط ان قا  ،مخازن ذ ی ه ،شبکه دوزیت و انشعابات مش کان است .در
این مورد عالوه ب اینکه ش کت های آب و فاضالب یول به ازای آب دلف شده به دست نم آورد ،بلکه ب ای جب ان این کمبود باید
س مایه گ اری میددی ب ای اس حرا منابت آب مورد نیاز انیام دهد .هدررفت واقع به دو دس ه نشت م ئ یا شکس گ های گزارش
شده و نشت نام ئ شام نشت زمینه و شکس گ های گزارش نشده دقسیم م شود .در روص مرارر میاز بدون درآمد ه ش کت
آب و فاضالب ب ای مقاصد مخ لف از آب شبکه اس فاده ک ده و یا میبور است اجازه دهد بخش از آب بدون ا
کننده اص دحوی شود .مثالهای از این موارد عباردند از :شس شوی شبکه ،مرارر آد
دمیز ک دن مخازن ذ ی ه آب و .[7]...

وجه به مر ر

نشان  ،شس شوی طوط آب و فاضالب،

با کاه
کاه

هدررفت آب م دوان دس یاب اف اد بیش ی را به شبکه آب سان ف اهم ک د .به عنوان مثا در شه مانی با
از  10ساله ،امکان دس یاب  148000نف از اف اد به شبکه آب سان

هدررفت آب از  63درصد به  30درصد در یک دوره بی

ف اهم شده است ].[8
ن ایج ط ح های ک اه

آب بدون درآمد شه های مخ لف در آسیا به هم اه اس ادژی های کلیدی افزای

دوسعه شبکه ها در گزارش بانک دوسعه اسالم گ د آوری شده است .با وجود آن
آب بدون درآمد به نرف سطح کنون

اما کاه
واسطه افزای

درآمد و کاه

ر دمام آب بدون درآمد امکان ی ی است،

ود در کشورهای در ا دوسعه واقت بینانه د به نظ م رسد .این کاه

هزینه هدررفت م دواند درآمدی بیش از  2.9بیلیون دالر در سا ب ای بخ

شبکه بین الملل دعیین معیارهای آب بهداش

در یایگاه داده بانک جهان عملک د بی

را در  44کشور در ا دوسعه ب رس ک د .میزان م وسط آب بدون درآمد در این ب رس
عموماً داده ها و اطالعات در دس س آب بدون درآمد ،بسیار محدود بوده و
اش باه و گم اه کننده است .در کشورهای که ش کت های م بوطه از نظ
سطح اص هس ند ،گ ای

ظ فیت دولید و
به

آب دولید کند ].[9

از  900ش کت دامین و دوزیت آب

دود  35درصد عنوان شده است ].[10
گاه اع ماد به همان اطالعات محدود،

قوق و قانون ملزم به نگه داش ن سطح دلفات زی یک

قوی به ارائه آمار کم از آمار واقع وجود دارد].[4

نشت یاب در شبکه های دوزیت آب از اهمیت اق رادی باالی ب وردار بوده و کن

و کاه

مدنظ مسئولین ش کت های آب و فاضالب روس ای و شه ی ق ار گی د .الزم به ذک است ب ای کاه

آن باید به طور جدی
دلفات و کاه

سارت

های مال ناش از آن ،قیمت آب یل مهم است؛ چون د ر صورت اعما قیمت های یارنه ای و یا غی واقع  ،عموماً راهکارهای
کاه

آب بدون درآمد اق رادی نخواهد بود .ب این اساس دردحقیق اض اب دا مخ ر ی به روشهای مخ لف نشت یاب لوله های

زی زمین و مع ف دیهیزات نشت یاب

یداری شده دوسط ش کت آب و فاضالب روس ای

عملک د نشت یاب این ش کت در سا  1395جهت کاه

اسان جنوب ی دا ه و سپس

آب بدون درآمد و دحلی اق رادی عملیات نشت یاب مورد ب رس ق ار

گ ف ه است.
 .2مواد و روشها
 .1 .2معرفی منطقه مورد مطالعه

اس ان

اسان جنوب با ب ورداری از وسع

معاد  150800کیلوم م بت ( دود  9.27درصد مسا ت ک کشور) ،در ش ق

کشور ق ار دارد .ب اساس آ ین دقسیمات کشوری این اس ان دارای  11شه س ان 25 ،بخ  28 ،شه  61 ،دهس ان و  3688روس ا و
آبادی م باشد.
طبق س شماری سا  1395در سطح اس ان

اسان جنوب در میموع  1745آبادی دارای سکنه گزارش شده است که از

این دعداد  827روس ای کم از  20انوار و  918روس ای باالی  20انوار در اس ان وجود دارد ،که از این دعداد  535روس ا دارای
شبکه های آب سان با ض یب به ه وری بی

از ( %70سطح یک) 195 ،روس ا دارای شبکه آب سان با ض یب به هوری بین  30دا

( %70سطح دو) و  34روس ا راکد و  154روس ا فاقد شبکه آب سان م باشد .به طور کل سهم ب ورداری اس ان از آب سان 92.09
درصد م باشد ول م وسط سطح به هوری اس ان  70.26درصد گزارش شده است .شک  1موقعیت جغ افیای اس ان
جنوب را نشان م دهد.



اسان

شکل  -1موقعیت جغرافیایی استان خراسان جنوبی
 .2 .2روش تحقیق

در این دحقیق اب دا به صورت مخ ر روشهای من خب نشت یاب شبکه های آب سان دوضیح داده شده و دیهیزات نشت یداب و دبد
سنی درش کت آب و فاضالب روس ای مع ف م گ دد .سپس آمار و اطالعات اقدامات نشت یاب و دب سنی صدورت گ ف ده
در سا  1395و داثی آنها در کاه

آب بدون درآمد مورد دیزیه و دحلی ق ار گ فت .ن ییه ایدن اقددامات اگ چده موجدب کداه

دلفات م شود ،ول ارزیاب اق رادی و دعیین مقدار سوده عملیات نشت یاب  ،یک شا ص مهم بد ای دعیدین اق ردادی بدودن ایدن
اقدامات است .ل ا در نهایت دحلی اق رادی عملیات نشت یاب ارائه گ دید.
 .1.2.2روشهای نشت یابی شبکه های آبرسانی
 -1چک کردن جریان آب

در ط چند سا ا ی روشهای جدید غی ابزاری ب ای نشت یاب به د و مقد ون بده صد فهد دوسدعه یاف هاندد .یدک ابدزار سدودمند در
مشخص ک دن ب نامه کن

نشت موث در یک سیس م ویژه ،چک ک دن داق ج یان است .از آنیای که نشت در  24ساعت ادامه

دارد و ج یان در شب کم م باشد م دوان میزان آب از دست رف ه را دوسط نشت را ییدا ک د .اگ ج یان در شب نزدیک به صدف
باشد یس میزان نشت نیز نزدیک به صف

واهد بود و میوز نشت یاب در سیسد م را نم دهدد .از طد ر دیگد اگد ج یدان در شدب

بسیار باال باشد میوز نشت یاب صادر م شود زمانیکه نشت ب ط ر شد م دوان ج یان را شبانه را دوباره ام حدان کد د ددا میدزان آب
ص فه جوی شده دعیین گ دد.

 -2پی بردن به صدای نشت

ف ار سیا از لوله دحت فشار اییاد صدای اردعاشات م کند .عبور سیا از یک سوراخ یا روزنه باعث دولید صدای م شود که
اک فش ده صددای م فداود را اییداد م کندد کده معمدوالً  20ددا

به طور معمو بین  500دا  800ه دز است .نشت سیا در زی

کت چ ش و م الطم سیا

 300ه دز م باشد .صدای سوم هم وجود دارد که به علت

اص از نشت در یدک فد ه ید

از آب در اک کنار لوله م باشد و آن نیز بین  20دا  300ه ددز م باشدد .صددای اولد در طدو لولده بده فاصدله مشخرد کده
بس گ به نوع لوله دارد ،من ش م شود .دو صدای دیگ عموماً محدود به میاور منطقده نشدت م باشدد .بنداب این بد ای مشدخص
ک دن مح دقیق مفید م باشند .صدای ان شار یاف ه در طو لوله یا اک را م دوان دوسط دس گاههای رایی که ب روی سدطح
اک یا جاده ق ار داده م شوند و یا به طور مس قیم روی لوله ق ار م گی ند دشخیص داد.
 -3روش گاز ردیاب

سیسد م دوزیدت در بد م گید د .گازهدای رایدج

این روش اس فاده از گازهای غی سم نامحلو در آب و سبک از هوا را دا

مورد اس فاده هلیم و هیدروژن م باشند .دقت باالی دست نشت هلیم این اجازه را به ما م دهد دا در چند فدوت یداییند از زمدین
ف هها را مشخص کنیم .این روش ب ای لولههای زی زمین از ه نوع مفید بوده و یسماندی هم ندارد که نیداز بده دمیدز کد دن
یس از یایان یاف ن عم نشت یاب داش ه باشد .دست نش

ط لوله با هلیم اغلب س یع ین و اق رادید ین راه ب ای یاف ن نشد

ط لولههای دفن شده در زی زمین م باشد.
 -4ترموگرافی

بعض از نشتها را م دوان به کمک دشخیص دمای میاور لوله در اک دشخیص داد .د مدوگ اف مدادون ق مدز بد ای آشدکار
ک دن نشت سیا وق

که دمای میاور لوله افزای

و یا کاه

م یابد مورد اس فاده ق ار م گی د و قادر به یوش

چند ماید و

چند صد مای در ه روز م باشد .روش کار بدین صورت است که اسکن های مادون ق مز دمدای بداالی داک را انددازهگی ی
م کند و از دغیی ات دمای

اک با دیگ قسم ها م دوان به وجود یا عدم وجود نش

در سیس م ی بد د .ییشد فتهای ا ید در

زمینههای گس ده د اس فاده از این روش را بیش عمل نموده است .الزم به دوضیح است که این روش در ب اب شد ایط محیطد
نظی باران عملک د مناسب از ود نشان نم هد و اس فاده از آن هزینهب م باشد.
 .2.2.2تجهیزات نشت یابی

دیهیزات نشت یاب

یداری شده دوسط ش کت آب و فاضالب روس ای

اسان جنوب شام سده دسد گاه نشدت یداب و دو

دس گاه فلوم ی داب ال اسونیک م باشد که به ش ح ذی مع ف م گ دد.
 -1دستگاه نشت یاب رادیویی مدل Correlux C-3

دس گاه نشت یاب رادیوی آب (نویزکلوری ور) مد  Correlux C-3سا ت ش کت Seba KMTآلمان جهت نشت یاب
شبکه های آب مورد اس فاده ق ار م گی د.آب دحت فشار در مح نشت صدا (ندویز) اییداد مد کندد کده ایدن نویزهدا در
دمام جهات لوله ان قا ییدا م کند این نویزها دوسط دو سنسور دس گاه که به لولده م رد اسدت (شدی ط هدا ،انشدعابات
و )...به دس گاه کن ل ارسا شده و ب اساس زمان دا ی سیگنا  ،فاصله سنسور ها و س عت صوت فاصله دقیدق محد نشدت
از سنسور ها را محاسبه م کند .شک  2دس گاه نشت یاب رادیوی مد  Correlux C-3را نشان م دهد.



شکل  -2دستگاه نشت یاب رادیویی مدل Correlux C-3
 -2دستگاه نشت یاب آب مدلC3HL

دس گاه نشت یاب آب مد  C3HLسا ت ش کت Seba KMTآلمان د کیب ب نظی ی از نشدت یداب ژئدوفن مددرن بدا
نشددت یدداب رادیددوی (نویزکلوری ددور) و دی ددا الگدد نشددت را در یددک دسدد گاه در ا یددار کددارب قدد ار مدد دهددد.
این دس گاه نسل مدرن از دیهیزات نشت یاب با به ه گید ی از دکنولدوژی ( DSAآندالیز دو یدارام صددا) جهدت د ر
صداهای مزا م محیط م

باشد که با ان قا ف کانس های یایین صدای نشت به محدوده شنیداری انسان کارب ی دسد گاه را

بسیار ساده و دوانای آن را چندین ب اب ک ده است .شک  3دس گاه نشت یاب مد  C3HLرا نشان م دهد.

شکل  -3دستگاه نشت یاب آب مدل C3HL

 -3دستگاه نشت یاب تست انشعاب مدل FSB-8D

دس گاه نشت یاب دست انشعاب و کن ور مد  FSB-8Dسا ت ش کت  FUJI TECOM Incکشور ژاین دس گاه
با ابعاد بسیار کوچک و با کارب ی عال ب ای لوله های PVC ،PEو دیگ جنس هدای شدبکه مد باشدد .ایدن دسد گاه
دارای صفحه نمایشگ دییی ا و شنود سیگنا دریاف

از نش

با وضوح بسیار بداال مد باشدد اعمدا فیل یندگ قدوی

جهت

ر نویز و ساسیت بسیار باال این دس گاه را به ین گزینه جهت دست انشعابات و شی ط ها و کشف نشدت

های

سوزن و قط ه ای نموده است .شک  4دس گاه نشت یاب دست انشعاب مد  FSB-8Dرا نشان م دهد.

شکل  -4دستگاه نشت یاب تست انشعاب مدل FSB-8D
 -4فلومتر التراسونیک پرتابل مدل TFM 1100P

فلدوم ال اسدونیک ی دابد مدد  TFM 1100Pسدا ت شد کت  Bass Olcme Enstrumanlariکشدور د کیده،
دس گاه قاب

م (ی داب ) ب ای سنی

دب و س عت ج یان مایت عبوری در درون لوله هدا اسدت .د نسدیوسد های

دس گاه روی لوله ها ق ار م گی ند و با ارسا و دریافت امواج اول اسدونیک اطالعدات م بدوط بده ج یدان مدایت را بده
دس گاه ارسا م کنند و یونیت اصل با محاسبه دفاوت زمدان و آندالیز آن دمدام اطالعدات م بدوط بده ج یدان را بده
کدارب ارائدده مد دهددد .وزن کدم ،کددارب ی آسدان ،دقددت بدداال در انددازه گید ی ،زمدان یاسدد ،دهد کوددداه ،ثبددت داده
ها(دی االگ ) و نیز قابلیت ادرا به رایانه  TFM 1100Pرا به دس گاه ایده ا و کاب دی ب ای شبکه های آب دبددی
نموده است .شک  5فلوم ال اسونیک ی داب مد  TFM 1100Pرا نشان م دهد.



شکل  -5فلومتر التراسونیکپرتابل مدل TFM 1100P
 .3.2 .2تحلیل اقتصادی

در دوجیه اق رادی رفت دلفات فیزیک و غی فیزیک  ،ب رس و دعیین دو عام ک هزینه های مطالعات و عملیدات رفدت دلفدات و
ارزش آب بازیاف

رکن اساس را ایفا م کنند .انیام مطالعات شنا ت و کاه

میزان هزینه های ی دا

جهت این ام از درآمدهای ناش از کاه

فایده و میزان بهینه کاه

آب بدون درآمد نشان داده شده است].[7

ب اساس شک  6کاه

آب بدون درآمد موقع اق ردادی اسدت کده

آب بدون درآمد کم باشد .در شک  6نمدودار هزینده -

آب بدون درآمد در اب دا با هزینه کم م دواند انیام شود ول هنگام که مقدار دلفدات از

مقدار بهینه اق رادی کم شود ،گ چه م دوان باز هم دلفات را کاه
قیمت آب در دعیین نقطه بهینه دلفات ،نق

داد ول اینکار اق رادی نیسدت .مشداهده مد شدود کده

به سزای ایفا م کند.

شکل  -6نمودار هزینه -فایده مطالعات و عملیات اجرایی کاهش آب بدون درآمد ][7

 .3نتایج
 .1.3عملکرد نشت یابی

اسان جنوب در سا  1395با دیهیزات نشت یاب و بکارگی ی یک اکیپ م خرص نسبت به

ش کت آب و فاضالب روس ای

نشت یاب بخش از طوط ان قا  ،شبکه دوزیت و انشعابات روس اهای اس ان اقدام نمود ،که عملک د نشت یاب های صورت گ ف ه
در جداو  2 ،1و  3ارائه م گ دد.
جدول  -1عملکرد نشت یابی در خطوط انتقال روستاهای استان خراسان جنوبی
شه س ان

شح

وا د

عملیات نشت یاب از طوط ان قا

Km

195

جمت

بش ویه

وسف

درمیان

س بیشه

قاین

نهبندان

اس ان

30

15

23

350

20

633

کشف مح های نشت

مورد

3

2

1

3

17

2

28

عملیات اج ای رفت نشت

m

40

20

25

50

430

30

595

دب نشت ک

Lit/s

2.3

1.2

1.6

2.4

19

2

28.5

یم جلوگی ی از هدررفت بعد از رفت نشت

3

m

13525

36891

36761

7283

37281

271805

جدول  -2عملکرد نشت یابی در شبکه توزیع روستاهای استان خراسان جنوبی
شه س ان

شح

وا د

عملیات نشت یاب از شبکه دوزیت

Km

10

جمت

بش ویه

بی جند

قاین

اس ان

45

137

192

کشف مح های نشت

مورد

2

3

13

18

عملیات اج ای رفت نشت

m

20

40

220

280

دب نشت ک

Lit/s

0.6

1.8

8.1

10.5

1814

6998

83981

92793

یم جلوگی ی از هدررفت بعد از رفت نشت

3

m

جدول  -3عملکرد نشت یابی در انشعابات روستاهای استان خراسان جنوبی
شه س ان

شح

وا د

عملیات نشت یاب ب روی انشعابات

Km

170

کشف مح های نشت

مورد

5

جمت

بش ویه

بی جند

قاین

اس ان

45

132

347

2

4

11

عملیات اج ای رفت نشت

مورد

5

2

4

11

دب نشت ک

Lit/s

0.5

0.2

0.5

1.2

m3

10800

3456

7776

22032

یم جلوگی ی از هدررفت بعد از رفت نشت



403546

اکیپ نشت یاب این ش کت در سا  ،1395مطابق جدو  1با نشت یاب از  633کیلوم
 28.5لی در ثانیه کشف و با رفت نش

ط ان قا  28 ،مورد نش

های فوق از هدررفت  518371م مکعب آب جلوگی ی گ دید .همچنین مطابق جدو  2با

نشت یاب از  192کیلوم شبکه دوزیت روس اهای شه س انهای بش ویه ،بی جند و قاین 18 ،مورد نش
کشف و با رفت نش

با دب

با دب ک  10.5لی ب ثانیه

های فوق از هدررفت  92793م مکعب آب جلوگی ی گ دید.

همچنین مطابق جدو  3در بخ
بش ویه ،بی جند و قاین 11 ،مورد نش

انشعابات مش کین این اکیپ با ب رس انشعابات  347مش ک آب روس ای شه س انهای
در انشعابات با دب ک نشت  1.2لی ب ثانیه کشف و با اصالح انشعابات فوق از هدررفت

 22032م مکعب جلوگی ی گ دید.
 .2.3هزینه های نشت یابی

هزینه های نشت یاب

طوط ان قا  ،شبکه دوزیت و انشعابات شام هزینه

ید دیهیزات نشت یاب  ،قوق اکیپ نشت یاب و هزینده

عملیات اج ای رفت نشت م باشد که به ش ح جدو  4ارائه م گ دد.
جدول  -4هزینه های نشت یابی روستاهای استان
شح

هزینه (میلیون ریا )

ید دیهیزات نشت یاب و دب سنی

1100

عملیات اج ای رفت نشت طوط ان قا

208

عملیات اج ای رفت نشت شبکه دوزیت

60

عملیات اج ای رفت نشت انشعابات

13

قوق اکیپ نشت یاب

300

جمت ک

1681

 .3.3تحلیل اقتصادی نشت یابی

بطور کل ب ای دوجیه اق رادی عملیات نشت یاب باید منافت اق رادی اص از ییاده سازی نشدت یداب نسدبت بده هزینده هدای قابد
ی دا ت آن مورد ارزیاب ق ار گی د دا نسبت به سودمندی آن ب رس های الزم انیدام شدود .بد ای دعیدین مندافت اق ردادی اصد از
فعالی های کاه

نشت در شبکه های آب سان  ،باید مقدار آب که در اث نشت یاب از دلفات آن جلوگی ی م شود ،محاسبه شود.

مطابق جداو  2 ،1و  3مقدار آب که با انیام عملیات نشت یاب در طوط ان قا  ،شبکه دوزیدت و انشدعابات مشد کین آب
ب

از روس اهای اس ان در سا  ،1395از هدررفت آن جلوگی ی شده ب اب  518371م مکعب م باشد.
از ط ف ب ای دوجیه اق رادی عملیات نشت یاب بایس

قیمت دمام شده ه م مکعب آب بناب ضوابط دعیین گ دد .دعیدین

این با دوجه به میموعه ای از هزینه های موجود ب ای دامین ،ان قا  ،ذ ی ه و نگهداری و دوزیت آب در یک دوره یکسداله انیدام مد
شود و به این د دیب قیمت دمام شده ه م مکعب آب محاسبه م شود .مطابق صدوردهای مدال
روس ای

ساب سد شد کت آب و فاضدالب

اسان جنوب قیمت دمام شده ه م مکعب در سا  1395ب اب  19471ریا ب آورد شده است .لد ا بدا لحداظ ایدن قیمدت

دمام شده با جلوگی ی از نشت  518371م مکعب آب ،میزان منافت اق رادی نشت یاب ب اب ب اب  10093میلیون ریا م باشد.

 بحث و نتیجهگیری.4
آب بدون درآمد و دوجیه

اسان جنوب و داثی آن درکاه

در این دحقیق عملک د نشت یاب ش کت آب و فاضالب روس ای

 بازگ داندن آب است که قسم، در مبحث آب بدون درآمد هدر.اق رادی عملیات نشت یاب مورد دیزیه و دحلی ق ار گ فت
 یعن بازگ داندن آب که مخارج دامین آن ی دا ت شده و در مورد دامین آن س مایه.از آن به علت دلفات مخ لف از دست م رود
ب اساس عملیات نشت یاب و

 جهت دوجیه اق رادی نشت یاب با محاسبه مقدار آب ب گش.گ اری های الزم انیام شده است

. ی دا ه شد،مقایسه بین هزی نه انیام عملیات نشت یاب و بازده اق رادی که وابس گ زیادی به ارزش اق رادی آب دارد
 نشان م دهد که1395 ن ایج به دست آمده از دحلی عملک د نشت یاب در شبکه های آب سان روس اهای اس ان در سا
ید دیهیزا ت نشت یاب و انیام عملیات نشت یاب دوانس ه از هدررفت

 میلیون ریا جهت1681 این ش کت هزینه ای معاد

 ریا جلوگی ی نماید و ارزش اق رادی این یم آب معاد19471  م مکعب آب با قیمت دمام شده ه م مکعب518371
به طور جدی

 ل ا انیام عملیات نشت یاب در شبکه های آب سان با سود آوری هم اه بوده و بایس، میلیون ریا م باشد10093
.مدنظ مسئولین ش کت های آب و فاضالب روس ای و شه ی ق ار گی د
 قدردانی.5

اسان جنوب و م کز دحقیقدات و اردبداط بدا صدنعت شد کت مهندسد آب و

نویسندگان مقاله از ش کت آب و فاضالب روس ای

.فاضالب کشور بابت مایت مال نهایت دشک و قدردان را م نمایند
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