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خالصه
آب بدون درآمد در یک نگاه به سه دسته کلی مصارف مجاز بدون درآمد ،هدررفت واقعی و هدررفت ظااهی قسیا
می گیدد .مصارف مجاز بدون درآمد در شیایطی که قحت نظارت شیکت ها آب و فاضالب صورت پذییفته و ها
گونه درآمد را بیا این شیکت ها به همیاه نداشته ،لذا هیگونه س است در خصوص مدیییت و کاهش ایان مصاارف
می قواند عالوه بی حفظ منابع آب ،منافع قابل قوجهی را بیا شیکت ها آب و فاضالب به همیاه داشته باشاد .در ایان
قحس ق آیت ها مختلف مصارف مجاز بدون درآمد شیکت آب و فاضالب روستایی خیاسان جنوبی شاامل مصاارف
آبیسانی س ار ،مصاارف شا یها بیداشات رایگاان ،بیگزات از فایو

ناشای از قیک ادگی ،مصاارف قعیفاه رایگاان،

شیتزو شبکه ها آبیسانی و مخاز ن ذخ ایه ،مصاارف پایوهه هاا عمیانای آبیساانی و پیااب آب شا یین کان هاا
شناسایی و راهکارهایی بیا مدیییت این مصارف و افزایش درآماد ایان شایکت اراگاه گیدیاد .مصاارف مجااز بادون
درآمد این شیکت در ساا  1395بیابای  1013547متیمکعا باوده و آیات مصاارف آبیساانی سا ار باا حجا 422530
متیمکع  %42 ،مصارف مجاز بدون درآمد این شیکت را شامل مای شاود .همچنا ن باا اجایا راهکارهاا پ زانهاد
جهت مدیییت این مصارف ،درآمد حدود  7251م ل ون ریا در سا حاصل می گیدد.
کلمات کلیدی :مصارف مجاز بدون درآمد ،مدیریت مصرف ،هدررفت

 -1رگ س اداره آب بدون درآمد و مدیییت مصیف شیکت آب و فاضالب روستایی خیاسان جنوبی
 -2کارشناس دفتی مدیییت مصیف و کاهش هدررفت شیکت مهندسی آب و فاضالب کزور



 .1مقدمه
منابع آب ش یین در سطح زم ن به طور یکنواخت قوزیع نزده اند .در حا حاضی  9کزور کانادا ،چ ن ،کلمب ا ،پیو ،بیزیل ،روس ه،
ایاالت متحده

آمییکا ،اندونز و هند  %60کل منابع آب ش یین را به خود اختصاص می دهند .در مسابل  80کزور ن ز با کمبود

آب مواجه اند که بیخی از آنها مانند کویت ،بحیین ،مالت ،امارات متحده عیبی ،سنگاپور ،اردن و ل بی قسییباً به ه

منبع آب

ش یین قابل قوجهی دستیسی ندارند .سابساً قصور می شد منابع آب نامحدودند ،اما امیوزه حتی کزورها پ زیفته ،محدودیت منابع
آبی را درک نموده اند ] .[1میئله کمبود ذخاگی آب زم ن هی دم جد قی می شود ،بی اساس داده ها بانک جهانی ،ب ش از یک
م ل ارد نفی از میدم دن ا از دستیسی به آب آشام دنای سالا محیومند و هی سا ب ش از  5م ل ون نفی بی اثی ب ماریهااا ناشی از
آلودگی آب آشام دنای جان می سپارند ].[2
کمبود آب د ر اییان به طور عمومی و خزکیالی به صورت خاص از جمله مباحث مطیح در بحیان آب می باشد .آمار و
اطالعات نزان می دهد که کزور ما در معیض پدیده خزکیالی میتمی می باشد ] .[3لذا ضیور است که این میئله را به صورت
یک امی راهبید مورد قوجه قیار داد .در این ب ن پیداختن به مسوله مدیییت مصیف و کاهش آب بدون درآمد به عنوان یک بحث
پایه که ن ازمند نگیشها کالن در بخش ها مختلف اع از مصارف خانگی ،صنعتی و یا کزاورز است از اهم ت به سزایی
بیخوردار می باشد .در این راستا هدف از مدیییت مصیف آب در بخش شیب (خانگی) بیقیار ارقباط صح ح و سنج ده مبتنی بی
اعتماد متسابل با مزتیک ن و مصیف کنندگان بیا اعما س است ها کاهش و کنتی مصیف می باشد.
به طور کلی یکی از بخش ها اصلی فعال تها مدیییت مصیف آب ،مدیییت آب بدون درآمد می باشد .آب بدون درآمد،
مابه التفاوت آب قول د شده با مصارف مجاز با درآمد است که به سه بخش هدررفت ظاهی  ،هدررفت واقعی و مصارف مجاز بدون
درآمد قسی می شود .هدررفت ظاهی آب مصیف شده ا است که به دل ل انزعابات غ ی مجاز ،خطا انیانی ،ابزار اندازه گ ی
و یا خطا مدیییت و راهبی س یت دق ساً اندازه گ ی نزده و هزینه آن به وس له شیکت آب و فاضالب وصو نزده است.
هدررفت واقعی ناشی از فیار ف زیکی آب از خطوط انتسا  ،مخازن ذخ یه ،شبکه قوزیع و انزعابات مزتیکان است .در این مورد
عالوه بی اینکه شیکت ها آب و فاضالب پولی به ازا آب قلف شده به دست نمی آورد ،بلکه بیا جبیان این کمبود باید سیمایه
گذ ار مجدد بیا استحصا منابع آب مورد ن از انجام دهد .هدررفت واقعی به دو دسته نزت میگی یا شکیتگی ها گزار
شده و نزت نامیگی شامل نزت زم نه و شکیتگی ها گزار

نزده قسی می شود .در خصوص مصارف مجاز بدون درآمد هی

شیکت آب و فاضالب بیا مساصد مختلف از آب شبکه اس تفاده کیده و یا مجبور است اجازه دهد بخزی از آب بدون اخذ وجه به
مصیف کننده خاصی قحویل شود .مثالهایی از این موارد عبارقند از :شیتزو شبکه ،مصارف آقش نزانی ،شیتزو خطوط آب و
فاضالب ،قم ز کیدن مخازن ذخ یه آب و .[4]...
الزم به ذکی است که مصارف مجاز بدون درآمد ه چگونه درآمد را بیا شیکت ها آب و فاضالب نداشته و هیگونه
کاهش در این نوع مصارف می قواند دارا مزایا اقتصاد قابل قوجهی بیا شیکت ها آب و فاضالب باشد .در این قحس ق
اجزا مختلف مصارف مجاز بدون درآمد شیکت آب و فاضالب روستایی خیاسان جنوبی مورد قزییح قیار گیفته و بی اساس
اطالعات موجود ،پ زنهاداقی جهت مدیییت این مصارف و افزایش درآمد این شیکت اراگه می گیدد.

 .2مواد و روشها
 .1.2معرفی منطقه مورد مطالعه

استان خیاسان جنوبی با بیخوردار از وسعتی معاد  150800ک لومتی میبع (حدود  9.27درصد میاحت کل کزور) ،در شیق
کزور قیار دارد .بی اساس آخیین قسی مات کزور این استان دارا  11شهیستان 25 ،بخش 28 ،شهی 61 ،دهیتان و  3688روستا و
آباد می باشد .طبق سیشمار سا  1395در سطح استان خیاسان جنوبی در مجموع  1745آباد دارا سکنه گزار

شده است

که از این قعداد  827روستا کمتی از  20خانوار و  918روستا باال  20خانوار در استان وجود دارد ،که از این قعداد  535روستا
دارا شبکه ها آبیسانی با ضیی بهیه ور ب ش از ( %70سطح یک) 195 ،روستا دارا شبکه آبیسانی با ضیی

بهیهور ب ن 30

قا ( %70سطح دو) و  34روستا راکد و  154روستا فاقد شبکه آبیسانی می باشد .به طور کلی سه بیخوردار استان از آبیسانی
 92.09درصد می باشد ولی متوسط سطح بهیهور استان  70.26درصد گزار

شده است .شکل  1موقع ت جغیاف ایی استان

خیاسان جنوبی را نزان می دهد.

شکل  -1موقعیت جغرافیایی استان خراسان جنوبی
 .2.2روش تحقیق

در این قحس ق ابتدا به میور کلی بی جدو باالنی نگ  IWA1و اراگه مفاه کلی هییک از پارامتیها آن خصوصاً مصاارف مجااز
بدون درآمد اقدام شد .سپس آمار و اطالعات مصارف مجاز بدون درآمد شیکت آب و فاضالب روستایی خیاساان جناوبی در ساا
 1395مورد قجزیه و قحل ل قیار گیفت .در ادامه راهکارهایی بیا کنتی و کاهش مصارف مجاز بدون درآمد و افزایش درآماد ایان
شیکت اراگه گیدید.
1- International Water Association



 .1.2.2جدول باالنسینگ IWA

شیکت ها آب در سیاسی جهان همواره باالنس آب را به روشها گوناگون اراگه کیده اند .متاسفانه حتی در محادوده یاک کزاور
از قعارف و قال

ها بی ار متفاوت و گیتیده ا در اراگه آن استفاده شده است .بطوریکاه هماواره مساییاه آب باه حیااب ن اماده و

آب بدون درآمد ،نزت یا هدررفت آب در شیکتها مختلف واقعاً غ ی ممکن بوده و هیت .باا اطاالع از مزاکالت ،روشاها و قالا
ها مختلف باالنس آب ،انجمن ب ن المللی آب اقدام به قدوین ساختار و قعاریف استاندارد جهانی باالنس آب نماود .ایان اساتاندارد
بعنوان سیمزق و سیلوحه عمل ات کار شایکتها آب در بیا ار از کزاورها قایار گیفات .جادو  1شاما کلای فایم اساتاندارد
باالنس آب انجمن ب ن المللی آب را نزان می دهد ].[5
جدول  -1جدول استاندارد باالنس آب [5] IWA
مصارف مجاز

مصارف اندازه گ ی شده دارا صورت حیاب

مصارف

با درآمد

مصارف اندازه گ ی نزده دارا صورت حیاب

مجاز

مصارف مجاز

مصارف اندازه گ ی شده فاقد صورت حیاب

بدون درآمد

مصارف اندازه گ ی نزده فاقد صورت حیاب

حج آب
ورود به

هدررفت ظاهی

س یت
هدررفت

مصارف غ ی مجاز
مصارف ناشی از خطا در قجه زات اندازه گ ی
نزت از خطوط انتسا و خطوط اصلی شبکه قوزیع

هدررفت واقعی

آب با درآمد

آب بدون
درآمد

نزت و سیریز از مخازن ذخ یه آب
نزت از انزعابات قا محل کنتور مزتیک

 .3نتایج
 .1.3مصارف مجاز بدون درآمد

مصارف مجاز بدون درآمد یکی از اجزا مه آب بدون درآمد است که می قواند قاث یات چزمگ ی را بی سطح هزینه و درآمد
شیکت ها آب و فاضالب داشته باشد .بیا اراگه روشها قابل پ اده ساز بیا کاهش مصارف مجاز بدون درآمد ،می قوان با
شناخت و آشنایی نیبت به عوامل قول د ک ننده این گونه مصارف نیبت به قزییح میئله ارزیابی بهتی داشت .لذا در این قحس ق
عوامل به وجود آورنده مصارف مجاز بدون درآمد شیکت آب و فاضالب روستایی خیاسان جنوبی در سا  1395شناسایی و
روشهایی بیا کنتی آنها و کی

درآمد از این نوع مصارف مورد قحل ل و بیرسی قیار گیفته و نتایج آن بیا هی یک از مصارف

مجاز بدون درآمد به شیح ذیل اراگه می گیدد.
 .1.1.3مصارف آبرسانی سیار

شیکت آب و فاضالب روستایی خیاسان جنوبی جهت رفع مزکالت خزکیالی و قاام ن آب مزاتیک ن خاود در شایایط بحیانای باا
انجام بینامه ریز اقدام به گنجاندن آبیسانی س ار در بینامه ها قام ن آب خود جهت مزتیک ن می نماید .عملکید آبیسانی س ار این
شیکت در سا  1395در جدو  2اراگه می گیدد.

جدول  -2عملکرد آبرسانی سیار در سال 1395
شیح

عملکید

قعداد روستا قحت پوشش آبیسانی س ار

438

جمع ت قحت پوشش آبیسانی س ار (نفی)

63768

قعداد سیویس حمل شده

34573

حج آب حمل شده (متیمکع )

422530

مطابق جدو  2در سا  1395شیکت آب و فاضالب روستایی خیاسان جنوبی باا حمال  422530متیمکعا باا قانکیسا ار ،آب
شیب  438روستا با جمع ت  63768نفی را قام ن نموده است ،درحال که هزینه قمام شده حمل متیمکع

آب س ار در ساا فاوق بیابای

 69694ریا بیآورد شده است .از طیفی با قوجه به اینکه شیکت از میدم روستاها جهت قام ن و حمال آب سا ار هزیناه ا دریافات
نکیده و آب حمل شده بصورت رایگان در اخت ار میدم قیار می گ ید ،حج آبیسانی س ار یکی از آیت هاا مصاارف مجااز بادون
درآمد به شمار می رود .این شیکت در سا جار بیا قام ن هزینه ها آبیسانی س ار ،کل ه اقدامات آبیسانی س ار را در قال

یاک

قفاهمنامه به اقحادیه قعاونی ده ار ها خیاسان جنوبی واگذار نمود .در ایان قفاهمناماه مسایر گیدیاد کاه ایان اقحادیاه در صاورت
حمل آب از منابع قام ن آب این شیکت ،به ازا هی متیمکع
با انعساد این قفاهمنامه حج آب حمل شده در قال

آب  10000ریا به شیکت آب و فاضالب روستایی پیداخت نمایاد.

آبیسانی س ار از آب مجاز بدون درآمد به مجاز با درآمد قبدیل گیدید.

 .2.1.3مصارف شیرهای برداشت رایگان

با قوجه به وجود محدودیت ها ک فی منابع آب استان خیاسان جنوبی ،آب شیب و بهداشتی بیخی از روستاها استان به صورت
شبکه دوگانه قام ن می شود .لذا با اجیا شبکه جداگانه آب شیب با ک ف ت بهتی با قعب ه ش یها بیداشت در سطح روستا آب شیب
بصورت رایگان استفاده می گیدد .حج آب مصیف شده از ش یها بیداشت رایگان در سطح روستاها استان در سا  1395به
قفک ک منبع قام ن آب در جدو  3اراگه می گیدد.
جدول  -3حجم آب مصرف شده از شیرهای برداشت روستاهای استان در سال 1395
منبع قام ن آب

حج بیداشت (متیمکع )

چاه

171660

چزمه

66924

قنات

13788

خیید آب

30328

جمع

282700

مطابق جدو  3حج مصارف مجاز بدون درآمد ناشی از ش یها بیداشت رایگان سطح روستاها اساتان در ساا  1395بیابای
 282700متیمکع

بیآورد شده و شیکت آب و فاضالب روستایی خیاسان جنوبی از این مصارف ه

یکی از راهکارها پ زنهاد بیا کی

گونه درآمد نداشاته اسات.

درآمد از این مصارف ،احداث سکوها بیداشات آب مجهاز باه کنتاور کاارقی در ساطح

روستا می باشد و روستاگ ان می قوانند با پیداخت 1419ریا به ازا هی متیمکع  ،کارت خاود را شااره کایده و از ایان ساکوها آب
بیداشت نمایند.



 .3.1.3مصارف برگشت از فروش ترکیدگی

طبق آمار موجود و بیرسی ها صورت گیفته بی رو قبوض مزتیک ن روستاها استان ،قبوض باال آب بیا بی ار از مزتیک ن
خانگی ناشی از قیک دگی قاس یات داخلی مناز به علت فیسودگی لوله کزی داخل ساختمان مزتیک ن و همچن ن استفاده از لوازم
غ ی استاندارد می باشد .مزتیک ن می قوانند در صورت مزاهده قیک دگی به شیکت ها آب و فاضالب میاجعه کیده و پس از
بیرسی و قای د وقوع قیک دگی قوسط کارشناسان ،با قزک ل کم ته بیگزت از فیو

در شیکت قبض مزتیک بیا یک نوبت

اصالح می شود و در صورت بیوز قیک دگی در نوبت دوم مزتیک ملزم و متعهد به پیداخت قبوض ارسالی خواهد بود.
بیاساس آمار و اطالعات اداره خدمات مزتیک ن و درآمد این شیکت درسا  1395قعداد درخواستها میدم در خصوص
اصالح قبوض ناشی از وقوع قیک دگی در قاس یات داخل منز  597مورد بوده و در مجموع  65429متیمکع

آب از قبوض

مزتیک ن اصالح گیدیده است .حج آب اصالح شده از قبوض یکی از موارد مصارف مجاز بدون درآمد می باشد که این شیکت
ه

گونه درآمد از آنها نداشته است .یک راهکار بیا کی

درآمد از این مصارف این است که شیکت ها آب و فاضالب با

همکار یکی از شیکتها ب مه کل ه انزعابات آب مزتیک ن را ب مه حوادث نمایند .در صورت وقوع قیک دگی شیکت ب مه باییتی
هزینه خیارت وارد شده به منز مزتیک و هزینه آب مصیف شده را بی اساس ق مت قمام شده هی متیمکع

آب این شیکت بیابی

 19471ریا پیداخت نمایند.
 .4.1.3مصارف تعرفه رایگان

شیکت مهندسی آب و فاضالب کزور طی نامه شماره  96/100/8024مورخ  1میدادماه  ،1396در راستا اجیا مصوبات مجلس
شورا اسالمی ،بند  66قانون بودجه سا  1392کل کزور به مدییان عامل شیکتها آب و فاضالب شهی و روستایی اعالم داشته
است فضاها اصلی میاجد ،حی ن ه ها ،موسیا ت قیآنی ،دارالسیآن ها ،حوزه ها علم ه ،گلزارها شهدا ،امامزاده ها ،خانه ها
عال روستاها و اماکن مذهبی اقل ت ها دینی مصیح در قانون اساسی ،به استناد ماده  13قانون الحاق بیخی مواد به قانون قنظ
بخزی از مسیرات مالی دولت از پیداخت هزینه مصارف ماهانه آب معافند .م زان مصارف قعیفه رایگان روستاها استان خیاسان
جنوبی در سا  1395به قفک ک کاربی در جدو  4اراگه می گیدد.
جدول  -4میزان مصارف تعرفه رایگان روستاهای استان خراسان جنوبی
ردیف

کاربی

قعداد مزتیک

مصیف کل (متیمکع )

مصیف مازاد (متیمکع )

1

خانه عال

25

861

44

2

امامزاده

23

9699

6978

3

میجد

860

114747

58926

4

حی ن ه

377

47878

23293

5

حوزه ها علم ه

5

3446

1872

6

دارالسیآن

4

1482

1292

7

گلزارشهدا

42

5698

3903

1336

183811

96308

جمع

مطابق جدو  4حج مصارف قعیفه رایگان روستاها استان در سا  1395بیابی  183811متیمکع
مسدار  96308متیمکع

بیآورد شده که از این

خارج از ظیف ت قیارداد مصیف کیده اند .با قوجه به اینکه شیکت آب و فاضالب روستایی خیاسان جنوبی

از این مصارف ه
بیا کی

گونه درآمد نداشته این مصارف جزء مصارف مجاز بدون درآمد محاسبه می شود .یک راهکار پ زنهاد

درآمد از این مصارف این است که حج مصیف قا ظیف ت قیارداد رایگان باشد و حج مصیف خارج از ظیف ت

قیارداد از ارگانها میبوطه مانند بن اد شه د و ایثارگیان و سازمان قبل غات اسالمی دریافت گیدد.
بیاساس مصوبه وزارت ن یو پ یو دستورالعمل شورا اقتصاد به شماره  144975مورخ  1394/07/05به استناد مفاد بند (ج) قبصیه
( )8قانون بودجه سا  1394کل کزور درخصوص قعیفه ها آب ، ،ق مت هی متیمکع

آب بیا کاربی ها آموزشی و اماکن

مذهبی  2880ریا قع ن گیدیده است ،که می قوان این مبلغ را حداقل بیا مصارف خارج از ظیف ت دریافت نمود.
 .5.1.3شستشوی شبکه های آبرسانی

به منظور قام ن استانداردها الزم جهت بهداشتی نمودن آب آشام دنی ،ارقساء سالمت و بهداشت عمومی آب شیب مصیفی میدم،
باییتی بطور میتمی شبکه ها آبیسانی و مخازن ذخ یه موجود شیتزو و گندزدایی شوند .از طیفی شیکت ها آب و فاضالب
بابت این مصارف مجاز ه

گونه درآمد کی نمی نمایند ،لذا این مصارف یکی دیگی از آیت ها مصارف مجاز بدون درآمد به

شمار می رود .در سا  1395شیکت آب و فاضالب روستایی خیاسان جنوبی عمل ات شیتزو شبکه ها آبیسانی و مخازن ذخ یه
آب روست اها استان در بینامه کار خود داشته است و حج آب مصیفی جهت انجام عمل ات شیتزو در سا  1395در جدو 5
اراگه می گیدد.
جدول  -5میزان مصارف شستشوی شبکه های آبرسانی و مخازن ذخیره
محل شیتزو

حج آب مصیفی (متیمکع )

شبکه قوزیع

3500

خطوط انتسا

11300

مخازن ذخ یه

10200

جمع

25000

مطابق جدو  5حج مصارف جهت شیتزو شبکه ها آبیسانی و مخازن ذخ یه آب در سا  1395بیابی 25000
متیمکع بیآورد شده است .از طیفی با قوجه به اینکه عمل ات شیتزو شبکه ها آبیسانی و مخازن ذخ یه قوسط پ مانکاران قعم ی
و نگهدار انجام می گیدد ،می قوان در قیارداد پ مانکار نگهدار  ،آیت خیید آب جهت شیتزو شبکه ها آبیسانی و مخازن
ذخ یه را پ ش ب نی کید .هزینه خیید آب جهت شیتزو را می قوان بیابی ق مت قمام شده هی متیمکع

آب این شیکت بیابی

 19471ریا در نظی گیفت .در این صورت از محل اعتبارت عمیانی مطابق صورت وضع ت قای د شده پ مانکار ،هزینه خیید آب
جهت شیتزو به پ مانکار پیداخت و سپس پ مانکار این هزینه را مجدد به حیاب شیکت واریز نماید.
 .6.1.3مصارف پروژه های عمرانی

شیکت ها آب و فاضالب ساالنه از محل اعتبارات عمیانی قعداد پیوهه عمیانی جهت آبیسانی به شهیها و روستاها فاقد آب در
دست اقدام دارند .این پیوهه ها شامل عمل ات اجیایی لوله گذار خطوط انتسا و شبکه قوزیع ،احداث اییتگاه پمپاه ،احداث
مخازن ذخ یه آب و  ....می باشد.
پ مانکاران پیوهه ها عمیانی ،در اکثی موارد آب مورد ن از بیا عمل ات اجیایی فوق را از محل منابع قام ن شیکت ها
آب و فاضالب بیداشت می نمایند و عمالً چون قبضی معد آب مصیفی بیا آنها در صادر نمی گیدد این مصارف ه درآمد



بیا این شیکت ها نداشته و جزء مصارف مجاز بدون درآمد به حیاب می آیند .آب مصیفی پ مانکاران جهت اجیا پیوهه ها
آبیسانی شامل موارد زیی می باشد:
 -1آب گ ی  ،قیت و شیتزو کل ه خطوط انتسا و شبکه قوزیع
 -2آب مصیفی بتن جهت احداث مخازن ذخ یه
 -3آب مصیفی جهت شیتزو و قیت نزتی احتمالی مخازن ذخ یه
 -4آب ار روزانه سطح مخازن ذخ یه جهت افزایش استحکام و پایدار آنها
 -5آب مصیفی بیا احداث موقورخانه ها و حوضچه ها
م زان آب مصیفی عمل ات اجیایی پیوهه ها آبیسانی این شیکت در سا  1395جهت اجیا  200ک لومتی خطوط انتسا و 175
ک لومتی شبکه قوزیع و احداث  8880متیمکع

مخزن ذخ یه آب ،به شیح جدو  6اراگه می گیدد.

جدول  -6حجم آب مصرفی پروژه های آبرسانی
شیح

حج آب مصیفی (متیمکع )

اجیا شبکه قوزیع

2630

اجیا خطوط انتسا

7350

احداث مخازن ذخ یه

20150

جمع

30130

مطابق جدو  6حج آب مصیفی پ مانکاران پیوهه ها اجیایی این شیکت در سا  1395بیابی  30130متیمکع
است .در صورق که در اسناد پ مان و قیارداد پ مانکار پیوهه ها اجیایی آیت شماره  111401از فهیست بها

بیآورد شده

خطوط انتسا و آیت

شماره  081501از فهیست بها شبکه قوزیع جهت آبگ ی و شیتزو و آیت ستاره دار بابت خیید آب منظور شده باشد ،می قوان
هزینه خیید آب را مطابق صورت وضع ت قای د شده به پ مانکار پیداخت کیده و پ مانکار با قوجه به اینکه آب مصیفی را از منابع
آب شیکت بیداشت کیده ،هزینه خیید آب را به حیاب شیکت واریز نماید.
 .7.1.3پساب آب شیرین کن

با قوجه به کاهش ک ف ت منابع قاام ن آب بیخای از روساتاها اساتان باه دل ال قغ ایات اقل مای و خزکیاالی ،آب شایب بیخای از
روستاها استان با احداث آب ش یین کن قام ن می گیدد .آب ش یین کان هاا

نصا

شاده در روساتاها اساتان باا رو

اسامز

معکوس آب را ش یین کیده و معموالً  40قا  50درصد آب ورود به صورت پیاب از س یت خارج می شود و شیکت هاا آب و
فاضالب عمالً از 40قا  50درصد آب ورود به آب ش یین کن ه

درآمد ندارند .لذا می قوان این حج پیاب را جازء مصاارف

مجاز بدون درآمد در نظی گیفت .در صورق که پیاب خیوجی از آب ش یین کان هاا دارا اساتانداردها ساازمان حفاظات محا ط
زییت بیا کزاورز باشد ،می قوان پیاب خیوجی از آب ش ییکن کن ها را بصورت اجاره باه روساتاگ ان جهات کزات گ اهاان
مساوم به شور واگذار نمود و از این طییق درآمد بیا شیکت ها آب و فاضالب داشته باشد.
با قوجه به آمار و اطالعات معاونت بهیه بیدار این شیکت ،در حا حاضی  11آب ش یین کن با ظیف ت  300متیمکع

در

روز جهت قول د آب ش یین در سطح روستاها استان فعا می باشند .با احتیاب راندمان  %45درصد بیا آب ش یین کن ها در
سا  1395حدود  91450متیمکع

پیاب قول د شده است.

 .4بحث و نتیجهگیری
در این قحس ق آیت ها مختلف مصارف مجاز بدون درآمد شیکت آب و فاضالب روستایی خیاسان جنوبی مورد قجزیه و قحل ل
قیار گیفته و بیا هی آیت راهکار بیا مدیییت و قبدیل به مصارف مجاز با درآمد اراگه گیدید .نتایج به دست آمده از قحل ل
مصارف مجاز بدون درآمد این شیکت در سا  1395به شیح جدو  7اراگه می گیدد.
جدول  -7تحلیل مصارف مجاز بدون درآمد در سال 1395
ردیف

آیت مصارف مجاز بدون درآمد

1

مصارف آبیسانی س ار

2

مصارف ش یها بیداشت رایگان

درآمد در صورت فیو

حج مصیف

ق مت واحد

(متیمکع )

(ریا )

(م ل ون ریا )

422530

10000

4225

282700

1419

401

65429

19471

1274

4

مصارف قعیفه رایگان (مازاد بی ظیف ت)

96308

2880

277

5

شیتزو شبکه ها آبیسانی و مخازن

25000

19471

487

6

مصارف پیوهه ها عمیانی آبیسانی

30130

19471

587

7

پیاب آب ش یین کن ها

91450

ناچ ز

ناچ ز

1013547

-------

7251

3

بیگزت از فیو

ناشی از قیک دگی

جمع

آیت ها مصارف مجاز بدون درآمد شناسایی و قحل ل شده در این قحس ق بیا مصارف مجاز بدون درآمد این شیکت عباقند
از :مصارف آبیسانی س ار ،مصارف ش یها بیداشت رایگان ،بیگزت از فیو

ناشی از قیک دگی ،مصارف قعیفه رایگان ،شیتزو

شبکه ها آبیسانی و مخازن ذخ یه ،مصارف پیوهه ها عمیانی آبیسانی و پیاب آب ش یین کن ها می باشد .مطابق جدو 7
می باشد و درصورت اجیا راهکارها

حج آب مصارف مجاز بدون درآمد این شیکت در سا  1395بیابی  1013547متیمکع

پ زنهاد در این قحس ق و درآمد حدود  7251م ل ون ریا بدست می آورد .بزرگتیین آیت مصارف مجاز بدون درآمد این استان
در سا مورد گزار

میبوط به مصارف آبیسانی س ار با  %42و حج  422530متیمکع

می باشد .شکل  2سه هییک از آیت ها

مصارف مجاز بدون درآمد این شیکت را نزان می دهد.

شکل  -2آیتم های مصارف مجاز بدون درآمد



 .5قدردانی
نوییندگان مساله از شیکت آب و فاضالب روستایی خیاسان جنوبی و میکز قحس ساات و ارقبااط باا صانعت شایکت مهندسای آب و
فاضالب کزور بابت حمایت مالی نهایت قزکی و قدردانی را می نمایند.
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