بررسی روش های كاهش آب بدون درآمد در شبكه های آبرسانی شهری

امیرحسن طالبی
مدیر امور آب و فاضالب هوراند ،شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی
h.talebi88@ms.tabrizu.ac.ir

علیرضا ایمانلو
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی
imanlu@abfa-azarbaijan.com

خالصه
با گستتترت نولوژو ه هاه ارنطاج عی ی و انترتتار حر ژآما آمار و نتای هر نآجدی عدید ،ستتتوف ماتعه عام ا
برحاشتهاه ماتعفی را از مدزان آب بدون حرآمد ،حرصد هدر رفت آب ،نوع هدر رفت و چرائی آن خواهلد حاشت.
با نوعا با بآران هاه اخدر آب و انر ه شتترکتهاه ماتعه آبرستتانی می بایستتت روشتتهاه عدیدنره براه کاه
م صرف انر ه حر نوژدد آب و با نطع آن کاه

نعفات نوژدد آب انااذ نیایلد .برر سی نآوه کاه

ندامده یا آب بدون حرآمد یوی از اصعی نرین حغدغا هاه مدیران با

آب با ح ساب

آب شهره بوحه است .حر این مجاژا ابتدا با

بررستتی ععل ماتعه نعفات آب حر شتتطوا و ستتفی م رفی ستتاختارهاه هر مورح شرحاختا شتتده استتت .شی از آن
حستوراژ یل هاه ماتعه استاندارح سازه ططجا بلده اطالعات مربوج با شطوا م رفی و بهدلا شده است .حر نهایت
روش هاه ماتعه کاه

آب بدون حرآمد و مراحل اعراه هر روت با نفضدل ارائا شده است.

کلمات کلیدی :آب بدون درآمد  ،پرت شبکه ،آب به حساب نیامده  ،تلفات.

 -1مقدمه
حر گذشتا متاژ ات و بررسی هاه اندکی حر خصوص کاه

آب با حساب ندامده حر شهرهاه بزرگ و کالنرهرهاه

کرور صورت گرفتا است .این حر حاژی است کا نتای این نآجدجات حر شهرهاه کم عی دت و کوچک کارساز نطوحه و قابعدت
ن یدم با شهرهاه زیر حه هزار انر اب (شهرهایی با عی دت کیتر از  35000نفر) ناواهد حاشت .هیچلدن با نوعا با سوونت
قریب با  37حرصد عی دت شهر نردن کرور حر شهرهاه کوچک نداز با متاژ ا خاص حر این مورح بسدار ضروره با نمر می
رسد.



آب با حساب ندامده ،شرت یا نعفات شطوا با حو صورت مرهوح است نعفات فدزیوی آب و نعفات غدر فدزیوی .نعفات
فدزیوی عطارنست از نعفات آب بصورت نرت از ماازن ذخدره آب ،نرت ازژوژا ها و شدر فعوا ها و نعفات آب ناشی از انفاقات
و شوستگی ژوژا هاه اصعی و فرعی و ندز انر ابات .نعفات غدر فدزیوی آب حژدل م تدحه خواهد حاشت کا برخی از آنها عطارنلد
از :عدم کارکرح صآدح کلتور هاه حجیی موعوح حر وروح ه و خروعی ماازن ذخدره آب کا میون است مجدار حجیی را
کیتر یا بدرتر از مدزان واق ی نران حهد؛ عدم کارکرح صآدح کلتور هاه مرترکدن؛ کلتورهاه خراب ،کلتور هاه م ووس،
کلتورهاه حست کاره شده نوسط مرترك یا افراح غدر مجاز حیگر؛ انر ابات غدر فلی و غدر اصوژی؛ عدم وعوح کد بلده و
شالك کوبی اماکن (کا این مورح حر شهرهاه کوچک بسدار مرهوح است)؛ ختاه انسانی و حالیل حیگره کا با نلاسب میون
است واقع گرحح.
 -2شناسايی عوامل ايجاد تلفات آب در شبكه های آب رسانی
با نوعا با نفاوت نوع شلاسایی نعفات غدر فدزیوی حر شهرهاه بزرگ و شهرهاه کوچک بهترین راه براه براه شلاسایی
عوامل ایجاح نعفات غدرفدزیوی ،یوی از روشهاه عیع آوره اطالعات از طریی اکدپ قرائت کلتور و یا انجام عیعدات شای
ملتجا اه ،کلترل و میدزه اماکن خواهد بوح .حضور مدیر ملتجا حر هر حو روت موعب افزای

ضریب ناثدر و کاه

بدرتر

نعفات غدر فدزیوی خواهد بوح.
عالوه بر نرت آب ،حزحه آب ،ختاه حستگاههاه اندازه گدره ،حستواره ناسدسات اندازه گدره ،مصارف حاخعی
شرکتهاه فروت آب ،شستروه ماازن و ناسدسات و شطوا ها و عوامل مت دح حیگره حر این مساژا حخدل هستلد(شول .)1

شکل  :1نشت آب در اثر ترکیدگی و بروز خرابی در خطوط انتقال و شبکه های آبرسانی تنها یکی از عوامل افزایش
آب بدون درآمد محسوب می شود.

 -1-2جمع آوری اطالعات از طريق اكيپ قرائت كنترل
با ایجاح نغددرات ملاسب حر فرم کامفدونره قرائت کلتور می نوان حر هر حوره نیام یا باری از اطالعات مورح نداز از
وض دت انر ابات حر شطوا را با حست آورح و ژدستی از انر ابات ناملاسب را نهدا کرح ]2[.شی از نهدا ژدست انر ابات ناملاسب،
این ژدست حر اختدار اکدپ اعرائی بهره برحاره قرار حاحه شده و اصالف خواهد شد.

 -2-2پايش ،كنترل و مميزی اماكن
با نوعا با روند نوس ا ،شرکتهاه حرگدر حر امر خدمات رسانی حر با

آب و فاضالب شاهد نوژدد اطالعات بسداره

از عیعا اطالعات مربوج با مرترکدن هستلد کا اغعب با حژدل عدم وعوح یک روند و نمام سازمان یافتا ،بسداره از این اطالعات
نوژدد شده حر زمان کوناهی بدون هدچ گونا شلاختی حذف یا از حقت آنها کاستا شده است؛ بدین ژآاظ ععدرغم اهیدت خاص و
با ارزشی کا این اطالعات حارا می باشلد ،اغعب نج

مؤثره حر برناما ریزه ها ایفا نیینیایلد .هیچلدن حر روند کلونی حر طول

زمان کوناهی اطالت کارایی الزم خوح را از حست حاحه و بازیافت آنها ندز ندازملد صرف هزیلا حر زمان زیاحه است .حر این بدن
با نوعا با نغددرات و نآوالنی کا حر چلدین سال اخدر حر مدیریت با

نأمدن و نوزیع آب صورت گرفتا است (انتجال خدمات

از شهرحاره ها و احارات آب با شرکتهاه آب و فاضالب) بسداره از اطالعات حذف یا نابوح گرحیده است .از این رو ،انجام
چلدن ف اژدتی  ،کیک مؤثره با عیع آوره و نمام حاحن اطالعات مرنطط با این با

خواهد نیوح .ذکر این نوتا ضروره است

اکثر شرکتهاه آب و فاضالب از این قاعده مستثلی نطوحه و این امر با علوان مرول حر آنها هیواره مترف بوحه است ]1[.هیچلدن
آمار و اطالعات مرترکدن مربوج با ساژهاه قطل ،ب ا ویژه قطل از نرودل شرکتهاه آب و فاضالب بسدار مآدوح و عیدناً از حقت
و کدفدت الزم برخورحار نیی باشد .با نوعا با این امر اقدام عهت نهدا آمار و اطالعات با روز از وض دت اماکن و مرترکدن
ضروره است]2[ .
از آنجایی کا حر انجام این ف اژدت هزیلا هاه قابل مالحما اه صرف مدگرحح ،ژذا ضروره است این هزیلا ها ملت با
نتای ملاسطی گرحح و از ژآاظ فلی و اقتصاحه مجرون با صرفا باشد ،با نوعا با این امر ،این ف اژدت یک ف اژدت مهلدسی بوحه کا
می بایست با حر نمر گرفتن شرایط مآعی و فلی اقتصاحه با یک برناما ریزه حقدی و سازماندهی شده اقدام با انجام آن گرحح]2[ .
حر حستوراژ یل کلترل اماکن ابتدا حالیل نداز با این ف اژدت ،اهداف انجام ف اژدت کلترل اماکن ،کاربرح ها ،و قابعدت هاه
قابل حصول و کعدات اعراه طرف نرریح گرحیده و مت اقب آن روت انجام ،نآوه عیع آوره ثطت ،بازیافت و شرحازت اطالعات
نآت ف اژدتهاه فوق االشاره مورح بآث قرار گرفتا است]3[.

شکل  :2دیاگرام ممیزی و کنترل و پایش هدفمند



از حالیل حیگر انجام این ف اژدت این بوحه کا امروزه نلها سازمانها و شرکتهایی حر ف اژدتهاه خوح موفی خواهلد بوح ،کا
بتوانلد با طور مؤثر و کارا از اطالعات نوژدد شده استفاحه نیایلد .با عطارنی نآعدل و اعراه مؤثر برناما هاه بهدلا سازه سدستم با
نرادص اقدامات ملاسب و نآجدی حر ارنطاج با مدزان نأثدر این برناما ها ،ندازملد حاشتن اطالعات کافی حر بارهاه ماتعه ازعیعا
با

مرترکدن است]2[ .
حر صورت اعراه ف اژدت کلترل و میدز اماکن حر شرکتهاه آب و فاضالب ،اموان استفاحه از اطالعات عامع و با روز

مرترکدن ستح شهر ،با ملمور با کار گدره و استفاحه حر بارهاه ماتعه مدیریتی ،فلی و اعرایی فراهم خواهد گرحید .شول 2
حیاگرام میدزه و کلترل و شای

هوشیلد را با صورت مجتیع و شیاندک نیای

می حهد.

 -3-2كدگذاری
حر بسداره از کرور هاه عهان با ملمور ندل با این موارح ،سهوژت ،سرعت ،حقت و ندز استفاحه از اموانات مواندزه،
عالئم اختصاره را عایگزین اطالعات و مراصات مربوج با عوارض ماتعه نیوحه اند کا بتور عام نآت علوان سدستم
کدگذاره حر حندا شلاختا شده است .حر کرور ما بدژدل هیلامی بسداره از م ابر حر شهرها و ندز هیلامی بسداره از نجاج نجیع
عی دت و حر موارح زیاحه عدم وعوح شالك م ابر و اماکن بتور م یول ارائا نرانی مآل اماکن با ملمور حستدابی با آنها هیواره
بامروالت زیاحه هیراه بوحه است .این مروالت حر شهرهاه کم عی دت (شهرهاه زیر  10هزار فجره انر اب) مرهوحنر و
معیوس نر است .چرا کا حر این شهرهاه وعوح شالك یا کد شستی حه رقیی بسدار با ندرت مراهده شده و حر بسداره از شهرها
هلوز کد شستی حه رقیی اختصاصی ملازل صاحر ندز نگرحیده است .ژدون حر اغعب موارح ،ذکر آحرس بد

از  15کعیا و کرددن

کروکی مآل مینواند راهگرا باشد .با نوعا با این امر از آنجایی کا حر کلترل و میدزه اماکن حستدابی با نرانی اماکن ،موق دت
عغرافدایی (از عیعا سازماندهی اطالعات عغرافدایی )1و اطالعات نوصدفی مربوج با آن مورح نداز است .ژذا نداز با کدگذاره
عوارض مرنطط با این امر از ضر وریات است .با ملمور ندل با این هدف ،بر اساس متاژ ات انجام شده و نجربدات با حست آمده،
طرف کد گذاره عوارض مورح نداز حر کلترل اماکن با کار گرفتا می شوح]5[.
جدول  -1نام و کد خیابان ها و معابر بن باز منطقه...
رحیه

نام خدابان یام طربن باز

کدعغرافدایی

-1-3-2كدگذاری بلوكها

)GIS (Geographic information system

1

بلا با ن ریه بعوك عطارت است از مآدوحه اه کا اطراف آن را خدابانها و م ابر بن باز احاطا نیوحه و میون است
شامل یک یا چلد م طر بن بست ( کوچا بن بست) باشد.
جدول  -2مشخصات بلوکهای منطقه شماره …
رحیه

کد بعوك

نام خدابان و م ابر

کد خدابانها و م ابر

ن داح اماکن

ن داح کوچا

-2-3-2كد گذاری اماكن
1

با ملمور حسترسی سریع با هر یک از اماکن و با علوان شایا اه عهت شداحه سازه سامانا هاه اطالعات عغرافدایی با
هر یک از اماکن یک کد حه رقیی ( کد عغرافددایی) حدن عیعدات شدیای

مآعی اختصاص حاحه می شوح.

حر کد حه رقیی ،عدح اول از سیت چپ بدانگر شیاره ملتجا ،حو رقم ب د ه شیاره خدابانی کا موان حر آن واقع شده،
سا رقم ب ده مراص کللده بعوك وچهار رقم آخر نیایلگر شیاره اماکن حر آن بعوك است .فواصل بدن شیارنده اماکن عیدناً
با صورت حه نایی صورت می گدرح .اژطتا حر نواحی حر حال نو س ا ،بستا با ستح کل بعوك و نراکم کعی ستح شهر و آن ملتجا،
ن داح نجریطی اماکن بر آورح شده و بر این مطلا فواصل بدن کدها حاحه می شوح .حر این ارنطاج ذکر این نوتا ضروره است کا
هدف از بوار گدره حه رقیی حر اعرا و انجام ف اژدت کلترل و میدزه اماکن ،حذف کامل نرانی اماکن و عایگزیلی سدستم کد
گذاره استاندارح با عاه آن است]6[.
 -3روشهای كاهش تلفات غيرفيزيكی
نگاهی با آمار و ارقام ارائا شده و نجربدات حاصل از متاژ ات کاه

آب با حساب ندامده حر ایران و عهان مؤید این

است کا اکثر حواحث و انفاقات شدید آمده حر سدستم هاه نوزیع آب شهره ناشی از انر ابات مرترکدن بوحه کا حر اغعب موارح
عدم رعایت مجررات و موازین فلی حر اعرا و بهره برحاره از آن ،موعب بروز چلدن موارحه گرحیده است .این امر بر نآیدل بار
ماژی موعب نعفات آب خواهد گرحید []6
حر حال حاضر با نوعا با ندازها و نجاضاه قابل مالحما خدمات شهره بویژه حر با
با

آب ژزوم عیعورح صآدح حر این

ضروره است .حر این ارنطاج ،از عیعا خدمات شهره کا شرکتهاه آب و فاضالب حر با

آب متواژی ارائا آن می

باشد ،واگذاره انر ابات با متجاضدان است]3[.
 -1-3نقشه ها و مشخصات فنی

GIS



1

هر ساختیانی کا قرار است احداث گرحح و یا ساختیان موعوحه کا نداز با بازسازه و نوسازه و یا نوس ا حارح ،باید
قطل از صدور شروانا ساخت مدارك و نجرا هاه زیر از طرف متجاضی با نأیدد شرکت آب و فاضالب رسانده شوح]6[ .
 -2-3مصالح
ژوازمی کا حر ژوژا کری استفاحه می شوح باید از ژآاظ استاندارح هاه علی ،اندازه ،ضاامت عداره ،نوع حنده و حیگر
مراصات با ژوژا ها متابجت حاشتا باشد و براه با ژوژا هاه انتااب شده ملاسب باشد .ستوف حاخعی نطاید برآمدگی ،ژطا یا نغددر
ستح مجتع ،کا میون است مان ی حر برابر عریان آب ایجاح کلد حاشتا باشد]7[.
 -3-3مسير نصب انشعاب
هدچ نوع مان ی کا خاکطرحاره و حسترسی با ژوژا انر اب و حیگر اعزاه آن را مرول کلد نطاید بر روه مسدر انر اب
حر مآوطا یا حداج ساختیان ایجاح شوح]4[.
 -4-3اجراء
نصب اانر اب بایستی بر ططی نجرا هاه اعرایی انجام گدرح .هیچلدن اعراه کارنصب انر اب نوسط کارگران آموزت
حیده و ماهرصورت گدرح .عیعدات بازرسی نأ یدد یا رح اعرا ه عیعدات با عهده واحد فلی و نمارت شرکت آب و فاضالب است.
 -5-3طول لوله قبل از كنتور
حداقل اندازه ملاسب و ایده آل براه طول ژوژا مستجدم بر حسب ضریطی از قتر ژوژا انر اب (  )Dبراه کلتور هاه
نوربدلی و شره گرحان حر عدول  1آورحه شده است .رعایت فواصل ذکر شده حر این عدول حر نصب کلتور اژزامی است]7[.
جدول  -3حداقل طول لوله مستقیم در نصب کنتور
رحیه

نوع کلتور

قطل از کلتور

ب د از کلتور
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 -4ارزيابی روشهای برخورد با متخلفين
شی از شرحازت اطالعات مربوج با کلترل اماکن کعدا انر ابات غدر استاندارح و ناعفات مرترکدن مراص شده و ژدستی
ازآنها نهدا می شوح .حر این ف اژدت ضین بررسی انواع موارح وقوع ناعه حر شرکت هاه آب و فاضالب نآوه برخورح متلاسب
با متاعفدن بر اساس آیدن ناما هاه عیعدانی و نجارب با حست آمده با شرف ذیل ارائا مدگرحح]1[.
 -1-4انواع موارد وقوع تخلف و روش برخورد با متخلفين

بتور کعی عطارت متاعه حر شرکتهاه آب و فاضالب با مرترکدلی اطالق می گرحح کا حاراه انر اب و اشتراك
قانونی می باشد وژی با حژدل حخل و نصرف حر وض دت کلتور یا انر اب با هدف سوءاستفاحه از نأسدسات شطوا ،عدم رعایت
مجررات و ضوابط و عدم انجام ن هدات خوح با یوی از صورنهاه زیر مرنوب خالف گرحیده اند]3[.
 انر ابهاه حاراه شیپ نأمدن فرار روه شطوا  -مرترکدن کا موعب نامرئی شدن شدر قتع و وصل خوح شده اند-انر اب غدر مجاز قطل از کلتور -انر اب غدر مجاز ب د از کلتور با معوی حیگر-کلتور م ووس -کلتور شعیپ باز -کلتور هاه
خراب
 -5روشهای كاهش پرت فيزيكی
از عیعا ف اژدتهایی کا بایستی حر بهره برحاره از نأسدسات مورح بررسی حقدی و کارشلاسی قرار گدرح ،بررسی وض دت
بهره برحاره از ماازن است .با نوعا با این امر ،حر وض دت ف عی وقوع سرریز از ماازن موعوح حر نأسدسات موعوح حر سدستم
بایستی مورح بررسی حقدی قرار گدرح]8[.
با حالیل ز یر حر اکثر اوقات (بویژه حر ساعات کم مصرف ) سر ریز ماازن مآتیل بوحه و طی بررسدهاه مآعی کا حر
شهر هاه کوچک (مانلد هوراند ،ورزقان ،خاروانا و خیارژو) با عیل آمده بارها سر ریز ماازن حتی حر فصل نابستان مراهده
گرحیده است .حالئل عیده این امر عطارنلد از:
بدژدل مروالت شطوا نوزیع آب شرسلل بهره برحار و مسئوالن مربوطا بدرتر نوعا و اهتیام خوح را حر با

کلترل

کدفدت آب و نأمدن کیی آب مصرف مدوللد و ژذا نوعا کافی حر عهت کلترل سر ریز آب ماازن اعیال نیی گرحح.
 حر حال حاضر بدژدل عدم نویدل کار برگ بهره برحاره از ماازن نوسط شرسلل بهره برحار ،برآورح و ن ددن حقدینعفات ناشی از سر ریز ماازن مدسر نیی باشد .ژذا فواید ععوگدره از سر ریز ماازن نا بآال حر کرور مورح ارزیابی صآدح قرار
نگرفتا است.
 -با حژدل نوع بهره برحاره ف عی و عدم وعوح سوا بی آماره و اطالعانی ،شد

بدلی زمان وقوع سرریز ماازن مدسر نطوحه

و با نوعا با ایلوا حر بدرتر این شهرها کارشلاس بهره برحار بتور نیام وقت وعوح ندارح ،ژذا زمان سر ریز ماازن با هدچ وعا
مراص نیی باشد .این امر حر حر زمانی کا مازن سرریز حاشتا باشد ،موعب بروز سرریز حر ساعات زیاحه می گرحح.
 با نوعا با مرانب فوق ،ژزوم استفاحه از نجهدزات کلترل ستح آب و بهدلا سازه بهره برحار ه الزم و ضروره است.حر این راستا ،ثطت حقدی اطالعات بهره برحاره ندز از ضروریات بوحه و بایستی با آن اهتیام خاصی مطذول گرحح.
 -6نتيجه گيری
حر این مجاژا عوامل بروز نعفات آب حر شطوا هاه نوزیع آب شهره ،اعم از عوامل فدزیوی (نرت از ماازن ،شدرآالت
و ژوژا هاه شطوا و انر ابات) بررسی شد کا عامل عیده وعوح نعفات عالوه بر شوسددگی ژوژا ها ،مربوج با وعوح فرارهاه بسدار
باال و نا مت احل حر شطواها و عدم طراحی صآدح شطوا و ندز عدم وعوح نآعدل شطوا با حژدل حر حسترس نطوحن نجرا هاه با هلگام
و کدگذاره شده شطوا آب شهره و ندز عدم وعوح نجرا فرار شطوا بدالیل فوق و نطوح کاحر ناصصی حر حفانر فلی و واحد



شطوا و انر ابات حر شهرهاه زیر حه هزار فجره انر اب ،کار نوزیع آب از حاژت فلی و مهلدسی خارج شده و بدرتر بصورت سلتی
مدطاشد کا روزبا روز با گسترت شهرها بر مروالت آن افزوحه می شوح.
حر با

غدر فدزیوی ندز بدرتر کلتورهاه موعوح حر ماازن آب و هیچلدن انر ابات مرحمی خراب می باشلد و یا حقت

الزم را ندارند و ندز با حژدل مروالت فرهلگی حر این گونا شهرها حر بدرتر موارح انر ابات غدر مجازو غدر قانونی زیاحه وعوح
حارند کا بدژدل عدم وعوح اطالعات کافی و مدون حر با

مرترکدن ،ن داح قابل مالحما اه از این انر ابات قابل شلاسایی نطوحه

و ططد ی است کا حرصورت عدم کلترل ،حائیا بر مدزان بینمیی حر این با

افزوحه می شوح.

راهوار ارائا شده حر این مجاژا با این صورت است کا باید کعدا اماکن و مآعا ها شای  ،کلترل ،میدزه و مساحی شده
و وض دت انر ابات آب (حر صورت وعوح) مراص شده و یک سدستم کدگذاره صآدح اعیال شوح و کعدا کلتورهاه م دوب،
م ووس و غدره هیچلدن انر ابات غدر فلی و غدر اصوژی اصالف شوند و حر مورح ژوژا هاه اصعی و فرعی موعوح حر کوچا ها و
خدابانها ندز شی از بازحید مآعی و نهدا نجرا هاه با هلگام و فرار سلجی و انتجال نتای فرارسلجی بر روه نجرا کدگذاره شده
شطوا و رسم نجرا فرار و مراص نیوحن مآدوحههاه فراره متفاوت ،نسطت با نآعدل هددروژدوی شطوا نوزیع و ن دیل فرار و
ندز اصالحات مربوج با شطوا نوزیع آب اقدامات الزم صورت گدرح.
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