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 خالصه

 20و  10 يتوسط دو حلقه چاه با آبده آن يدنیآب آشامباشد که مي شهر مهاباد يكي از شهرهاي قديمي اصفهان

مذکور از کیفیت بااليي برخوردار نمي باشد و استفاده از هاي . آب چاهشودمي نیرشته قنات تام کيو  هیبر ثان تریل

کلیه عملیات بهره برداري و خدمات باشیید. در اين ملال ه نتییهت به ارزيابي وایذاري مي ضییروري کنشیییرين آب

شترکین به همراه انجام ف الیت هاي کاهش آب بدون درآمد به منظور کاهش هدررفت آب، صي م صو  به بخش خ

به همراه  يبه بخش خصوص طرح مذکور يوایذاردهد که مي اقدام شده است. نتايج نشان ینياز محل خريد تضم

از  يف ل طي، در شییراو اعمال ضییريب ت ديل توافش شییده هر متر مك ب يبه ازا الير 11100 هيپا متیآب با ق ديخر

ز اجلوییري از هدررفت آب شیییرين تولید شییده که  ييجااز آن يباشیید ول يمقرون به صییرفه نم يلحاظ اقتصییاد

 باشد.مي اقدام مثهت کي ،از هدررفت آن يریجهت جلوی نهيباشد، پرداخت هزمي اتيضرور

 

 اصالح شبکه، ارزیابی اقتصادی، مهابادآب بدون درآمد، کنترل هدررفت، کلمات کلیدی: 

 

 مقدمه .1

انتقال، تصفیه هاي باشد که عملیاتمي بزرگ خدماتي در سلح کشورهاي شرکتشرکت آب و فاضالب استان اصفهان يكي از 

طراحي، هاي ، تصفیه و دفع فاضالب را عهده دار است. ارائه خدمات مذکور، در حوزهآوريجمعو توزيع آب شرب و همچنین 

کند بلكه امكان ارائه خدمات با مي ، آموزش کارکنان و ... نه تنها بار مالي زيادي را متحمل اين شرکتبرداريبهرهساخت، 

 ي متخصصنیروهاو  زات،یتجه ،يبه فن آور يتواند دسترس يم يبرون سپارعالوه بر اين  کیفیت با محدوديت مواجه خواهد شد.

آب و فاضالب هاي شرکت خدمات به علت یتترده شدن بنابراين امروزه [.1سازد ]فراهم  ،وجود ندارد يآبرسان صن ترا که در 

 رده است.دوچندان ک اآب و فاضالب رهاي طرح سپاريبرون، لزوم ترصرفهو با  به مشترکین با کیفیت باال خدمتلزوم ارائه  و



 

 

خصوصي، باعث بههود کیفیت خدمات و هاي آب و فاضالب به علت ايجاد فضاي رقابتي بین بخشهاي طرح سپاريبرون

 [.2]یردد مي کلي اثر بخشي بیشتر سازمان محصوالت، کاهش هزينه، کاهش زمان تولید و بلور

واقع شده است و متاحتي بالغ بر  کیلومتري شهر اصفهان 145مهاباد يكي از شهرهاي قديمي اصفهان در شمال و در فاصله شهر 

آب و  يدارا ،ريکنار کوب لت واقع شییدن در متر بوده و  1238کیلومتر مربع دارد. متوسییط ارتفاا از سییلح دريا در شییهر مهاباد م ادل  1430

آب  .باشدمي در فصل زمتتان شتریو ب ،کم آن يبارندی زانی. مباشديسرد و خشک مهاي یرم و خشک و زمتتان يبا تابتتانها يابانیب يهوا

 ،ينزوالت جو يو کم يريسخت کو طيشرا حاکم بودنشود که ب لت مي نیرشته قنات تام کي زیمهاباد توسط دو حلقه چاه و ن يدنیآشام

ستان از منابع آب ز نيا میكروزيمنس بر  3400و ديگري م ادل  4600ها يكي از چاه EC . از طرفي میزانتتیبرخوردار ن يغن ينیرزميشهر

اينكه  ضروري خواهد. با توجه به کنشیرينآبدهد که براي رساندن آب با کیفیت به مشرکین، لزوم استفاده از مي نشان سانتیمتر است که

ستفاده از  شامل برداريبهرهاولیه و هاي هزينه کنشیرينآبا شورابه تولیدي مي بااليي را  صد ب کنشیرينآبشود و از طرفي  االيي از در

هدر رفت آن را  اشود بايتتي نتهت به حفظ آب تولید شده با کیفیت مناسب اقدامات مقتضي صورت ییرد تمي خوراک ورودي را شامل

 ل،ي. در برز[3] شود ياز کشورها استفاده م ياریدر بت حوادثآب و فاضالب مانند خدمات خدمات  يبرون سپار به حداقل ممكن رساند.

قرارداد دارند تا  1CESBتحت عنوان  يدولت يبهداشت ياز آنها با شرکت ها ياریها است که بت يآب و فاضالب با شهردار نیتأم تیمتئول

و صدور صورت حتاب را به بخش  يریاندازه ی رینظ ياغلب خدمات خاص CESBسال ارائه دهند.  50تا  25مدت  يخدمات را برا نيا

دهند.  يدرصد از مردم ارائه م 90و فاضالب را به  يخدمات آبرسان ،يآب منلقه ا يشرکت دولت 13 ،يلیدر ش .[4] کند ياعلا م يخصوص

 يرو نگهدا ریت م ،يکوچک تر، از جمله خواندن متر، صدور صورت حتاب و جمع آور يرا از شرکت ها ياریبت فيشرکت ها وظا نيا

سپاري ف الیتها در خصوص در ايران نیز ملال ات مت ددي در خصوص برون[. 5] کند يخارج م د،يجد يها ييو ساخت و ساز از دارا تتم،یس

[ و 8[، اسییفراين ]7بجنورد ][، 6در شییهرهايي مختلف در حال انجام اسییت که از آن جمله مي توان به کمالشییهر کرج ] کاهش هدررفت آب

 الیت هاي ف، کنشیرينآبپیامدهاي ناشي از وایذاري همزمان فرايند تولید آب به کمک در ملال ه حاضر به بررسي [ اشاره کرد. 9کرمان ]

داخته به بخش خصوصي پر و انجام خدمات مشترکین،از شهكه شهر مهاباد  برداريبهره اهش هدررفت،کاهش آب بدون درآمد به منظور ک

 شده است. 

 

 معرفی طرح .2
تهاي عملیات بهره برداري، انجام خدمات مشترکین و ف الیاقتصادي طرح وایذاري تولید آب با کیفیت مناسب، به منظور بررسي 

و سپس آنالیز اقتصادي طرح به  آوري اطالعات مورد نیاز اقدام یرديدبه بخش خصوصي، ابتدا نتهت به جمع آب بدون درآمد

آوري شده اعم از اطالعات جم یتي، سرانه مصرف، کیفیت . اطالعات جمعمنظور ت یین مدت زمان بریشت سرمايه انجام شد

 پرداخت.خواهیم باشد که به آن شهكه و میزان هدررفت آن مي وض یت ف لي ،کن، ت داد مشترکینشیرينآب قهل و ب د از آب

شود، به طور کلي نرخ مي نشان داده شده است. همانلور که مشاهده 1در جدول  1395تا سال  1335جم یت شهر مهاباد از سال 

است. در ملال ه حاضر به منظور  ییري داشتهاخیر کاهش چشمهاي باشد و در دههمي اد کمتر از متوسط کشوريرشد جم یت در شهر مهاب

از لحاظ ت داد مشترکین،  در نظر یرفته شده است. 81/0و م ادل  1395تا  1335هاي آتي، متوسط رشد جم یت سالهاي برآورد جم یت سال

ش اب خانگ 1876 يدارا 95سال  انيشهر مهاباد تا پا ش اب غ 181و  يفقره ان صرف ط يرخانگیفقره ان در بخش  95سال  کي يبوده که م
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تكون تكون ریو در بخش غ 291761 يم ش ابات فوق ب 27115 يم ست. از ان ش ابات عمر باالتر از  يمیاز ن شیمترمك ب بوده ا سال  10از ان

  .[11و  10] دارند

 مختلفهای جمعیت شهر مهاباد و نرخ رشد آن طی ده -1جدول 

 سال )نفر( جمعیت )درصد( نرخ رشد

 2500 1335 

58/1 2923 1345 

6/0 3103 1355 

79/2 4086 1365 

77/1 4872 1375 

71/1- 4100 1385 

17/0- 4031 1395 

 متوسط نرخ رشد جم یت 81/0

 

قنات  ي آبدهيشییود که دبمي نیرشییته قنات تام کيو لیتر بر ثانیه  20و  10با آبدهي مهاباد توسییط دو حلقه چاه  يدنیآب آشییام

 يآبده هیبرثان تریل 3از  شیقنات ب نيحالت ا نيدر بهتر ریاخهاي سال يبوده اما ط ریبرحتب فصول مختلف سال متغ تریل 10تا  1 نیقادرآباد ب

شده  هیهآب ت ينیتضم ديمهاباد که از محل خر کنشیرينآبهر دو چاه به دستگاه  يخروجو در جنوب شهر قرار دارند ها نداشته است. چاه

درصد، آب  70 کيدر مجموا با راندمان نزد L/s 9 يو دو خط خروج 150خط  يبا ورود کنشیرينآبشوند. دستگاه مي تياست هدا

خازنو وارد  نيریرا شیییها چاه مامي شیییهرمتر مك هي  1000و  300 م نات هم در مخزن  ي. آب خروجدين با آب متر مك هي  300از ق

شهر مهاباد  عيشهكه توز آورده شده است. 2آب شهر مهاباد در جدول  مشخصات کیفي منابع تأمینیردد. مي عيمخلوط و توز کنشیرينآب

تت با اقلار  نیو همچن 110و  90و  63با اقلار  لنیات يعموماً از جنس پل لومتریک 36به طول  شا 150و  100آزب ست.  ست ب انيا از  شیذکر ا

ع مهاباد در تصوير شماتیک سیتتم آبرساني و شهكه توزي .دارد يبه اصالح و بازساز ازین ياز شهكه مذکور به علت قدمت و فرسودی يمین

 .[11و  10] آورده شده است 3در جدول  خالصه اطالعات شهر مهابادو  1شكل 

 

 مختلفهای جمعیت شهر مهاباد و نرخ رشد آن طی ده -2جدول 

 EC TDS قلیائیت کل سختی کل کدورت pH نام محل ردیف

 805 1258 5/123 5/209 4/0 23/7 شهكه شهر 1

 2880 4520 5/432 1001 142/0 92/6 1چاه شماره  2

 2140 3340 5/302 489 132/0 18/7 2چاه شماره  3

 2340 3660 325 5/628 563/0 52/7 کنشیرينآبورودي  4

 402 629 5/66 5/112 39/1 49/7 کنشیرينآبخروجي  5

 487 758 135 5/169 294/0 8 قنات قادرآباد 6

 803 1253 118 204 989/0 82/7 300مخزن  7

 780 1220 117 206 26/0 31/7 1000مخزن  8

 



 

 

 
 شهر مهاباد عیو شبکه توز یآبرسان ستمیس کیشمات ریتصو -1شکل 

 

 1395در سال  خالصه اطالعات پایه شهر مهاباد -3جدول 

 مقدار واحد شرح مقدار واحد شرح

 y3m 318502/ حجم کل فروش 4031 نفر جم یت تحت پوشش

ت داد کل مشترکین خانگي و غیر 

 خانگي
 62 درصد آب بدون درآمد 2057 فقره

 262 مورد ت داد کل حوادث 2179 واحد ت دا کل آحاد آب خانگي و غیر خانگي

 190 مورد ت داد حوادث انش اب 1 رشته ت داد قنات در مدار

 72 مورد ت داد حوادث خلوط اصلي 2 حلقه ت دا چاه در مدار

 0 مورد ت داد حوادث خط انتقال 33.5 هلیتر بر ثانی حداکثر ظرفیت تامین

 L/d 562 متوسط سرانه تولید 36 کیلومتر طول شهكه توزيع

 L/d 198 متوسط سرانه مصرف خانگي 19 کیلومتر طول خلوط انتقال

 2 باب ت داد مخازن در مدار
هزينه فروش يک متر مك ب 

 آب درنقله سربه سر
 9370 ريال

 1300 مترمك ب حجم مخازن
متوسط هزينه فروش يک 

 مترمك ب آب
 2915 ريال

 15362747 ريال درآمد آب بها )جاري( y3m 827368/ حجم آب زيرزمیني

 1407311 ريال حش انش اب )سرمايه( y3m 291761/ حجم فروش آب خانگي

 y3m 27115/ حجم فروش آب غیرخانگي
هزينه خريد يک مترمك ب آب 

 شده از سرمايه یذارتصفیه 
 16300 ريال

 



 
 

 

 معرفی قرارداد .3
سییاخت  1392در سییال  بنابراين تییتندیمللوب جهت شییرب را دارا ن تیفیکمهاباد از هاي یفته شیید، چون آب چاههمانگونه که 

 شي( از طربرداريبهره)ساخت، تملک،  BOO ياز طربش قراردادها روزشهانهك ب درممتر 1200 يقرارداد تیبا ظرف کنشیرينآبدستگاه 

در  است. دهیرس برداريبهرهبه مرحله  1394ماه سال  ورياحداث و از شهر الير اردیلیم 70بالغ بر  يا نهيهز و با يه یذار بخش خصوصيسرما

شرکت آب و فاضالب مت هد به خر نيا صف 36000 ديقرارداد  سرما 15شده در هر ماه به مدت  هیمترمك ب آب ت  متییذار به ق هيسال از 

و  469/1برابر  1395در سال  بيضر نيدر هر سال شده است. )ا نیتوافش شده توسط طرف ليت د بيدر سال نختت و ضر الير 11100 هيپا

 11491تمام شده آب در نقله سربه سر در منلقه اردستان از  متیارائه شده ق حاتیبوده است( با توجه به توض 654/1م ادل  1396در سال 

در  شيافزا نياست که متوسط ا يدر حال نياست. ا دهیرس 95در سال  الير 9370و پس از آن به  94در سال  الير 14269به  93 رسالد الير

صفهان به ستان ا ست. علت ا الير 7148و  7510،  6693برابر  بیترت سلح ا سال  نيبوده ا سال  95کاهش در  تهت به   ديمربوط به تجد 94ن

 جهیمناطش اسییتان و در نت هیاسییتهالک کلهاي نهيفوق باعث کاهش هز اتیو انجام عم ردییمي سییال صییورت 5ه که هر مناطش بود يابيارز

 93سال  الير 3273منلقه از  نيمتوسط نرخ فروش آب در اها سال نیهم يط گريطرف د از .است دهيدر نقله سربه سر یردها نهيکاهش هز

سال  3612به  سال  الير 2915و  94در  س 95در  سط ا دهیر ست و متو ستان برابر با  بیاعداد به ترت نيا بوده  الير 4542و  3709،  3408در ا

 .[11و  10] است

 

 یافته های پژوهشنتایج و   .4
 1395تا  1390هاي به منظور آنالیز اقتصیییادي طرح ابتدا از روي میزان تولید و فروش آب میزان تغییر آب بدون درآمد طي سیییال

نوسانات  يآب بدون درآمد در شهر مهاباد دارا راتییتغ شودمي ديدههمانگونه آورده شده است.  4محاسهه یرديد که نتايج آن در جدول 

اما با راه  بوده است. ریدرصد متغ 33تا  27از  کنشیرينآبدستگاه  يآب بدون درآمد در شهر مهاباد تا قهل از راه انداز زانیم بوده است. اریبت

  داشته است. شيدرصد افزا 62شهر تا  نيدستگاه، آب بدون درآمد در ا نيا يدرصد 70تا  60و راندمان  کنشیرينآبدستگاه  يانداز

 

 فروش و آب بدون درآمد شهر مهاباد د،یتول راتییتغ -4جدول 

 95 94 93 92 91 90 عنوان/سال

 827368 431858 472122 387322 338300 401075 تولید

 318,502 315,256 316,587 287,686 249,939 276,908 فروش

 62 27 33 26 26 31 آب بدون درآمد

 508866 116602 155535 99636 88361 124167 آب بدون درآمدحجم 

 294413 115825 155535 95946 94470 119952 حجم هدررفت

 36 27 33 25 26 30 درصد هدررفت

 



 

 

سالبرآورد نیاز آبي  سآتي، هاي شهر مهاباد در  شرکت مهند سط  شده تو سرانه کل ارائه  صرف  سط م آب و  يبا توجه به متو

هر نفر در روز  يبه ازا تریل 133برابر ، هزار نفر 20کمتر از  يشییهرها يبرا 06/03/94مورخ  3462/100/94نامه شییماره  يفاضییالب کشییور ط

و  يجهت مصارف تجار يدرصد مصارف خانگ 5/12، يجهت مصارف عموم يدرصد مصارف خانگ 10 ،ي)شامل متوسط مصرف خانگ

 در نظر یرفته شده است. 7/1با ضريب حداکثر روزانه  تلفات شهكه( %15،و  يصن ت

 12840سیییال، اجرا یردد مجموعا  3با فرض اينكه در مدت زمان کاهش آب بدون درآمد  اتیعمل ياجرا مربوط به يهانهيهز

 آورده شده است. 5سال خواهد بود که به تفكیک در جدول میلیون ريال براي هر 

 

 برای هر سال )میلیون ریال( کاهش آب بدون درآمد اتیعمل یاجرا یهانهیسرجمع برآورد هز -5جدول 

 ردیف شرح جمع پایه و غیر پایه 

 1 اصالح شهكه با خريد تجهیزات 6667

 2 خريد تجهیزات و مدارک مورد نیاز 1940

 3 مشاور فني به منظور ملال ات مهندسي هزينه 7/16

 4 اندازي سیتتم تله متري و کنترل از راه دور و تابلو فشار و فشار شكنخريد و راه 500

 5 قرائت از راه دور و اتصاالتهاي خريد کنتور 2800

 GIS 6اندازي سیتتم پیمايش شهكه و مشترکین و راه 3/33

 7 مجازنشت يابي و کشف انش ابات غیر  233

 

فته شده در نظر یر رياز طرح به شرح ز يناش يو درآمدهاها نهيهز ه،يطرح و محاسهه زمان بریشت سرما يبه منظور برآورد اقتصاد

 [ استفاده شده است:12و براي محاسهات از کتاب اقتصاد مهندسي آقاي اسكونژاد ] اند

 .در نظر یرفته شده است 1397جهت کاهش آب بدون درآمد سال  يبهتاز اتیسال شروا عمل •

هاي نهيدرصیید به هز 14 زانیدر نظر یرفته شییده که هر سییال به م الير ونیلیم 650م ادل  1397سییال  يبرا انهیسییال برداريبهره نهيهز •

 درصد کاهش يابد. 30به میزان  پس از اصالح شهكه برداريهاي بهرهفرض شده است که هزينهشود. مي افزوده برداريبهره

 62درصد هدررفت شهكه، کل هدر رفت از  15است که با احتتاب  دهيدرصد لحاظ یرد 30م ادل  کنشیرينآبهدررفت  زانیم •

 .دیخواهد رسسال عملیات اصالح شهكه(  3)ي ني پس از  1400سال  يدرصد در ابتدا 45به  1397سال  يدرصد در ابتدا

است.  دهياعمال شده به آن در هر سال لحاظ یرد بيو ضر الير 11100 هيپا متیق يتمام شده آب در نقله سر به سر، بر مهنا نهيهز •

مي آن يدرصد 6/12باشد که نشان از رشد مي 654/1م ادل  1396و در سال  469/1م ادل  1395توافش شده در سال  ليت د بيضر

 .است دهيدرصد لحاظ یرد 6/12صورت و م ادل  نیبه هم زیاز آن ن ب دهاي سال يرشد برا نيدهد. ا

باشیید بنابراين ارزش اسییقاطي آن در محاسییهات مي خود سییرمايه یذار ،، در انتهاي دوره طرحکنشیییرينآببا توجه به اينكه، مالک  •

 .نشده استکتر 

 درصد لحاظ شده است. 10نرخ بهره بانكي م ادل  •



 
 

 

شكل با سهات همانلور که در  ضات مذکور و انجام محا با توجه به قیمت ف لي آب طرح از لحاظ شود، مي دهيد 2 توجه به مفرو

از آن، هیچگاه ارزش  برداريبهرهو عملیات اصالح شهكه و  کنشیرينآبسال پس از وایذاري  30و طي  اقتصادي مرون به صرفه نمي باشد

 رسد.مي سالیانه جلوییري از هدررفت آب باعث بازیشت سرمايه نخواهد شد. ولي ذکر چند نكته ضروي به نظر

عملیات اصالح شهكه و جلوییري از هدر رفت آب در هر صورت امري مثهت خواهد بود که نمي توان تنها با ديد اقتصادي و  -1

 ارزش مالي به آن نگاه کرد.

صفیه آن اقدام نمود و يا به دنهال منابع م -2 تهت به ت تتي ن شد و قل ا يا باي شهر مهاباد از کیفیت مللوبي بر خوردار نمي با نابع آب 

توان امیدوار بود که طرح وایذاري موارد مي تأمین منهع آب جديدهاي جديد اسییتحصییال آب بود که در اين صییورت با لحاظ نمودن هزينه

 یردد. ترصرفهبتیار مقرون به  نتهت به يافتن منهع جديد استحصال آب و انتقال آن، مذکور به بخش خصوصي

باشیید و تا زماني که قیمت آب به ارزش واق ي خود مي به طور کلي قیمت آب در ايران نتییهت به سییاير کشییورها بتیییار پايین -3

شت که طرح صادي باعث آب هاي نرسد، نمي توان انتظار دا شده از لحاظ اقت ضريب ت ديل توافش  درآمدزايي یردد. به عنوان مثال چنانچه 

سال م ادل  شد، چنانچه به میز 6/12براي خريد آب که میزان افزايش آن در هر  سال افزايش يابد،  20ن ادرصد لحاظ  درصد افزايش در هر 

 ام سودآور خواهد شد. 19یردد که طرح از سال مي مشاهده 3ملابش شكل 
 

 
 بهره برداری، خدمات مشترکین و فعالیت های آب بدون، کنشیرینآبمقایسه ارزش سالیانه واگذاری یا عدم واگذاری  -2شکل 

 به بخش خصوصیدرآمد 



 

 

 
آب بدون  یها تیو فعال نیخدمات مشترک ،یبهره بردار کن،نیریشآب یعدم واگذار ای یواگذار انهیارزش سال سهیمقا -3شکل 

 افزایش تعرفه آب در صورتی درآمد به بخش خصوص

 

 گیرینتیجه .5
ريال به ازاي هر متر مك ب آب )همراه با  11100به بخش خصوصي و خريد آب با قیمت پايه  کنشیرينآبوایذاري واحد 

، همراه با عملیات بهتازي شهكه در شرايط ف لي از لحاظ درصد 6/12و افزايش آن به میزان  95براي سال  469/1اعمال ضريب 

دررفت آن و جلوییري از ه کنشیرينآباقتصادي مقرون به صرفه نمي باشد ولي از آنجايي که حفظ آب شیرين تولید شده از 

مي یز ضروريباشد. ذکر اين نكته نمي باشد، پرداخت هزينه جهت جلوییري از هدررفت آن يک اقدام مثهتمي از ضروريات

باشد که با توجه به کیفیت ف لي آب شهر مهاباد، در صورت عدم اجراي طرح مذکور بايتتي به دنهال منهع جديد استحصال و 

بخشد. مي را قوت کنشیرينآببودن استفاده از  ترصرفهمربوطه، احتمال مقرون به هاي انتقال آب بود که با در نظر یرفتن هزينه

ه و اصالح شهكه از لحاظ اقتصادي مقرون ب کنشیرينآبمیدوار بود که با افزايش قیمت آب طرح استفاده از توان امي همچنین

 صرفه باشد.

 

 قدردانی .6
با تشكر از سرکار خانم مالباشي، مدير محترم دفتر مديريت مصرف و کاهش آب بدون درآمد شرکت آب و فاضالب استان 

 یردآوري اطالعات مورد نیاز اين تحقیش ياري رساندند. اصفهان، که با نظرات سازنده خود در
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