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در شهر مهاجران به کمک شبکه توزیع آب  ILIتصحیح شاخص زیرساختی 
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 خالصه

باشدد از ایدر رو دفتدر اهمیت میهای هدررفت آب بسیار حائز العات دقیق در فعالیتطاز آنجایی که دسترسی به ا

-که یکدی از شداخص ILIشهر مهاجران، اقدام به اصالح شاخص  GISدرآمد به موازات اجرای پروژه  آب بدون

و رو   ILIدر نهایت با مقایسده رو  خممیندی مساسدبه  باشد نمود.های شناسایی زیرساخت شبکه آب شهری می

 GISباالرفتر دقت مساسدبات بدا اسدتهاده از آنالیزهدای ل شد که ایر نتیجه حاص GISمساسبه با کمک آنالیزهای 

در  GISحال بدا خوجده بده اجدرای پدروژه  گردیده است. ILI باعث بهبود عملکرد و در نتیجه پاییر آمدن شاخص

های مشترکیر به همراه خوپدوگرافی آنهدا، امکدان شهر مهاجران در دو بمش شبکه و مشترکیر و داشتر کلیه پارسل

دستیابی به ارخهاع متوسط هر مشترک در شهر ایجاد گردید. حال از آنجایی که فشار متوسط هدر منطقده در فرمدول 

باشد، به همیر منظدور بکدارگیری ابزارهدا و  نقش اصلی را دارا می ILIمساسبه هدررفت اجتناب ناپذیر و شاخص 

 ر ایر مقاله منجر به خصسیح ایر شاخص در شهر مهاجران گردید.د GISآنالیزهای 

  

 

 ، مهاجرانILI ،TIRL ،UARLهدررفت، کلمات کلیدي: 



 

 

 

 

  مقدمه .1

میلیمتر در زمره مناطقی از جهان واقع شده که از موهبت نزوالت جوی  250خا  240کشور ایران با متوسط بار  ساالنه حدود 

مساحت کشور را مناطق خشک و کم آب فرا گرفته و لذا از دیرباز آب نقش خعییر کننده ای در کم بهره است. قسمت عمده 

خمرکز جوامع و خوسعه اقتصادی آن ایها نموده است. نظر به اینکه در گذشته آب به قیمت ارزان و به آسانی در دسترس بوده، لذا 

ب و فاضالب نسبت به کاهش آب به حساب نیامده به های آهای مسئول خوزیع آب شهری خا قبل از خشکیل شرکتدستگاه

های بهره برداری و افزایش بازده یا در آمد، خوجه کافی نداشته اند. جویی در منابع آب، کاهش هزینهعنوان راه حلی برای صرفه

نیامده مورد  های خولید آب باعث شده که موضوع آب به حسابهای اخیر کمبود شدید منابع و افزایش سریع هزینهدر سال

خوجه قرار گیرد. بنابرایر در کنار خامیر آب از منابع جدید باید از هدر رفتر آب در مراحل ممتلف انتقال، خصهیه، ذخیره و 

 خوزیع به عنوان یک فعالیت دراز مدت و با برنامه ریزی مدون جلوگیری نمود.

و نقش  1(ILIعییر شاخص زیرساختی هدررفت )با خوجه به اهمیت مساسبه حجم هدررفت واقعی اجتناب ناپذیر در خ

سط در بدست آمدن آن، الزم است مقدار فشار متوسط با دقت و صست باالخری اندازه گیری و برآورد شود. وموثر فشار مت

 گردید. ILIاقدام به خصسیح شاخص  GISهایی در مسیط ازیر رو با استهاده از انجام آنالیز

 

 تعاریف اولیه .2

 ارتفاع متوسط انشعابات و نقطه میانگین ناحیه .2.1
بوسیله برآورد خراز ارخهاعی هر انشعاب خعییر و سپس مقدار نقطه  2(APHارخهاع متوسط انشعابات برای عملیات فشار سنجی )

برداشت شده و برای  PHAخریر شیر آخش نشانی در دسترس یا نقاط دیگر نزدیک به خراز از نزدیک 3(AZPمیانگیر ناحیه )

-خهاوت موجود بیر مقادیر واقعی و مساسبه شده خوپوگرافی خصسیح شود و به ایر خرخیب مقدار فشار متوسط شبکه برآورد می

 شود.

 

 (ILIشاخص زیرساختی هدررفت ) .2.2
در واقع ضریبی است که نشانگر نسوه مدیریت شبکه خوزیع آب )نگهداری، خعمیرات و بازسازی( برای کنترل و  ILIضریب 

های عملکرد حجم هدررفت واقعی در ایر شمص از جمله شاخص باشد. کاهش هدررفت واقعی در فشار بهره برداری می

به هدررفت واقعی اجتناب ناپذیر ساالنه را به عنوان شبکه خوزیع آب شهری است که نسبت بیر نرخ هدررفت ساالنه کنونی 

 دهد.بهتریر شاخص مقایسه ای بیر سیستمی نشان می

                                                 
1 Infrastructure Leakage Index 
2 Average Point Height 
3 Average Zone Point  
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خوصیه شده است و در واقع معیاری است که  2(AWWAو هم از سوی ) 1(IWAالمللی آب )از طرف انجمر بیر ILIشاخص 

مقدار یزان در کنترل خلهات فیزیکی موفق عمل کرده است. دهد در فشار عملیاخی کنونی، مدیریت شبکه خوزیع به چه منشان می

 : [1] گردد که خود نیازمند مساسبه دو پارامتر دیگر استمساسبه می( 1)آن از رابطه 

(1) ILI= TIRL/UARL 
میانگیر هدررفت واقعی غیر قابل اجتناب است و از آنجا که ایر  4UARLشاخص فنی هدررفت واقعی و   3TIRLکه در آن 

 باشد، هیچ واحدی ندارد.رابطه بصورت یک نسبت می

 

 (TIRLشاخص فنی هدررفت واقعی ) .2.3
هدررفت را باشد. بطور معمول ایر پارامتر از ایر شاخص در واقع نشان دهنده میزان هدررفت واقعی به ازای هر اشتراک می

 :[2] گرددمساسبه می (2از رابطه )برای منطقه مورد مطالعه  نکنند. مقدار آبصورت لیتر به ازای هر انشعاب در روز مساسبه می

(2) 
𝑇𝐼𝑅𝐿 =

هدررفت های واقعی سالیانه

تعداد انشعاب
 (لیتر به ازای هر مشترک در روز) 

 

 (UARLاجتناب )میانگین هدررفت واقعی غیرقابل  .2.4
مقدار متوسط غیرقابل اجتناب هدر رفت واقعی بر اساس شرایط مسلی شامل خراکم انشعابات، موقعیت کنتورها و متوسط فشار 

 [:3آید ]( بدست می3بر اساس رابطه ) UARLشود. مقدار شبکه خعریف می

(3) P ([ ×NC  /LP × )25  +8/0 ( +NC  /Lm  × )18 = ]UARL 

طول انشعابات از لبه خیابان خا مسل  LPخعداد کل انشعابات،  NCطول خطوط اصلی شبکه بر حسب کیلومتر،  LMکه در آن 

 .فشار متوسط شبکه بر حسب متر می باشد Pنصب کنتور بر حسب کیلومتر و 

 

 منطقه مورد مطالعه .3
 1128در زمینی به مساحت  کیلومتری شهر اراک 25ت که در فاصله اس استان مرکزی یکی از شهرهای خازه بنیان در مهاجران

واقع شده است. جمعیت ایر یمی و نیروگاه حرارخی برق پتروش ،هکتار در شمال جاده اراک د بروجرد و در مجاورت پاالیشگاه

 نهر برآورد شده است. 11،109، 1395شهر در سرشماری سال 

 

 (APHمحاسبه ارتفاع متوسط انشعابات ) .4
شده و  با استهاده از مدل رقومی  GISمشترکیر آنها وارد مسیط  خعدادهای شهری به همراه خراکم در ایر خسقیق ابتدا پارسل

. با خوجه خنوع ارخهاعی منطقه و مناطقی که از گردیدمتر از هم ایجاد  3ی هایی با فاصلههای ارخهاعی در گروهارخهاعی منطقه خراز

                                                 
1 International Water Association 
2 American Water Works Association 
3 Technical Indicator for Real Losses 
4 Unavoidable Average Real Losses 

30 mm 

30 mm 

30 mm 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C


 

د باال و قسمت خقسیم کرده و برای هر یک از مناطق خقسیم شده حدو 7هر کدام از ممازن شهر خامیر آب می شوند، شهر را به 

 پاییر خراز ارخهاعی و مقدار متوسط خراز ارخهاعی هر مسدوده مساسبه گردید. 

های خعداد مشترکیر قرار گرفته در هر یک از خراز ArcGISهای موجود در نرم افزار سپس با استهاده از آنالیز

قسمت  7خعداد کل مشترکیر برای هر  ارخهاعی برای هر قسمت شمار  شده و درصد مشترکیر مربوط به هر مسدوده با خوجه به

 مساسبه و با ضرب مقدار خراز متوسط هر مسدوده در خعداد مشترکیر آن مسدوده، شاخص هر مشترک بدست می آید.

مسدوده های خراز ارخهاعی موجود، خعداد و درصد مشترکیر هر مسدوده و مقادیر بدست آمده  ای ازنمونه 1جدول 

 نشان می دهد.در یکی ازمناطق مورد بررسی برای شاخص هر مشترک را 

( بوسیله برآورد خراز ارخهاعی هر انشعاب خعییر و سپس APHارخهاع متوسط انشعابات برای عملیات فشار سنجی )

برداشت  APHخریر شیر آخش نشانی در دسترس یا نقاط دیگر نزدیک به خراز ( از نزدیکAZPمقدار نقطه میانگیر ناحیه )

هاوت موجود بیر مقادیر واقعی و مساسبه شده خوپوگرافی خصسیح و به ایر خرخیب مقدار فشار متوسط شبکه شده و برای خ

 شود.برآورد می

 

 

 براي یکی از مناطق( APHاشتراک ها ) متوسطمحاسبه تراز   -1جدول 

 تراز متوسط محدوده تراز
درصد 

 مشترکین
 تعداد مشترکین

شاخص 
 مشترک

1911-1914 1912.5 0.44 3 5737.5 

1914-1917 1915.5 1.16 8 15324 

1917-1920 1918.5 2.18 15 2877.5 

1920-1923 1921.5 7.41 51 97996.5 

1923-1926 1924.5 9.74 67 128941.5 

1926-1929 1927.5 25.87 178 343095 

1929-1932 1930.5 23.84 164 316602 

1932-1935 1933.5 16.13 111 214618.5 

1935-1938 1936.5 11.34 78 151047 

1938-1941 1939.5 1.74 12 23274 

1941-1944 1942.5 0.15 1 1942.5 

 1327356 688 100.00 55807.5 مجموع

 

با خقسیم عدد مجموع شاخص مشترک بر خعداد مشترکیر  APHمقدار  برای هر منطقهبا استهاده از مقادیر بدست آمده 

/  1907.59: 3/ منطقه  1906.48: 2/ منطقه  1905.21: 1منطقه  بدست می آید که برای هر منطقه بشرح زیر مساسبه شده است:

 1929.30: 7منطقه /  1949.24: 6/ منطقه  1939.87: 5/ منطقه  1936.50: 4منطقه 



 
 

 

برداشت شوند. به همیر منظور مناطقی  APHباید از نقاط در دسترس و نزدیک به خراز  AZPهای ثبت شده برای داده 

نزدیک خر باشد شناسایی شده خا فشار در آن منطقه اندازه گیری شود.  APHاز شهر که ارخهاع آن به مقدار مساسبه شده ی 

 .دهدگیری فشار را نمایش میخصویر مناطق انتماب شده برای اندازه1شکل 
 

 
 مناطق انتخاب شده براي اندازه گیري فشار شبکه آب  -1شکل 

 

هایی را روی نقاطی از خطوط شبکه در مناطق انتماب شده نصب کرده و  بعد از گیری فشار، دیتاالگربرای اندازه

 گیری شده به عنوان فشار متوسط منطقه قرائت شد. مدت یک ههته اعداد اندازه

 

 محاسبه فشار متوسط .5
میانگیر وزنی اعداد بدست آمده را بر اساس خعداد مشترکیر هر ، هاقرائت شده از دیتاالگربعد از انجام خصسیساخی روی مقادیر 

  شود.نهایی منطقه مورد مطالعه خلقی می به عنوان مقدار فشار متوسطمنطقه بدست آوردیم که 

تعداد مشترکین)∑ × (فشار متوسط

(تعداد مشترکین)∑
=  فشار متوسط نهایی 

(( =1146  ×57.2( + )982  ×53.99( + )800  ×31( + )550  ×38 ( + )1507  ×51.1( + )77  ×55.88 + ) 

(688  ×33.61 / )5750  =46.73 
 

 (UARLمحاسبه میانگین هدررفت واقعی غیرقابل اجتناب ) .6

میانگیر هدررفت واقعی غیر بعد از مساسبه ی مقدار دقیق و خسقیقی فشار متوسط در منطقه مورد مطالعه، برای بدست آوردن 

باشد که مقدار آنها در قابل اجتناب، نیاز به مساسبه طول خطوط اصلی شبکه آب، خعداد کل انشعابات و طول انشعابات آب می

 .مقدار آن مساسبه گردید UARLو با جایگذاری در رابطه اندازه گیری شد  GISمسیط نرم افزار 



 

LM :88 کیلومتر  -  NC :5750  اشتراک -  LP :9.2 کیلومتر  -  P :46.73 متر  

UARL :52.13 لیتر برای مشترک در روز 
 

 (TIRLمحاسبه شاخص فنی هدررفت واقعی ) .7
برای مساسبه شاخص فنی هدررفت واقعی نیاز به داشتر مقدار هدررفت های واقعی سالیانه می باشد که ایر مقدار از حاصل 

 [.2خولید و مصرف یک سال بدست می آید ]خهریق حجم 

ز لیتر در رو 5522921و  7446636به خرخیب  95با خوجه به اینکه حجم خولید و مصرف سالیانه شهر مهاجران در سال 

شاخص  لیتر در روز مساسبه می شود. 1923715برابر با  95های واقعی سالیانه شهر مهاجران در سال باشد، مقدار هدررفتمی

لیتر برای هر مشترک در روز  334.56بر خعداد اشتراکات برابر با  های واقعی سالیانهمقدار هدررفتفنی هدررفت واقعی با خقسیم 

 شود.مساسبه می

 

 (ILIشاخص زیرساختی هدررفت )محاسبه  .8
 شود:را مساسبه می ILIمقدار شاخص  UARLبر  TIRLو با خقسیم  TIRLو   UARLبا بدست آمدن مقادیر 

6.41  =52.13  /334.56 =  ILI 
های ممتلف را که ها و کشورباشد، هیچ واحدی نداشته و مقایسه بیر سازمانبصورت یک نسبت می ILIاز آنجا که 

 کند.کنند، آسان میگیری متهاوخی استهاده میهای اندازهاز واحد
 

 گیرینتیجه .9

های فیزیکی که و مقایسه آن با ماخریس هدررفت GISبا استهاده از آنالیزهای انجام شده در مسیط  ILIبا بدست آوردن مقدار 

دهنده باشد که نشان)متوسط( می B بدست آمده در رده ی ILIمقدار شویم که نشان داده شده است، متوجه می 2در جدول 

ها باشد و باید در ارخقا سطخ نگهداری، کنترل فعاالنه نشتیهای معیر میایر است که سیستم دارای پتانسیل بیشتر برای پیشرفت

 و مدیریت فشار کوشید.

 

 

 [4هاي فیزیکی ]ماتریس هدف هدررفت -2جدول 

 های فیزیکی در فشار متوسطهدررفت 

 متر 40 متر 30 متر ILI 20 رده

A 1-4 100> 150> 200> 

B 4-8 100-200 150-300 200-400 

C 8-16 200-400 300-600 400-800 

D 16< 400< 600< 800< 



 
 

 

و سایر مشمصات شبکه شهر به کمک آنالیزهای نرم  ILIشود، مساسبه شاخص مشاهده می 3همانطور که در جدول 

نبود اطالعات دقیق از شبکه  خقریبی که در اثر ILIرا نشان داده است که ایر عدد در مقایسه با  6.41عدد  ArcGISافزار 

 خوزیع بدست آمده است، اثر خود را در مساسبه حجم هدررفت اجتناب ناپذیر نشان داده است.

 

 GISنتیجه حاصل از مقایسه روش تخمینی و روش محاسبه با کمک آنالیزهاي   -3جدول 

 
طول 

 شبکه

خعداد 

 مشترکیر

فشار متوسط 

 )متر(

طول انشعاب 

 )متر(
ILI 

UARL (  لیتر

برای هر مشترک 

 در روز(

 12/47 1/7 6 40 5769 62/70 ممینیخ رو 

 GIS 88 5750 73/46 2/9 41/6 13/52به کمک  مساسبه

 

 GISشود بعد از انجام مساسبات با استهاده از اطالعات بدست آمده از آنالیزهای مشاهده می 3همانطور که در جدول 

 باشد. کاهش یافته که ایر امر نشان دهنده بهبود رده عملکرد شرکت مینسبت به رو  خممینی  ILIمقدار شاخص 
 

 

 قدردانی .10

مدیرعامل مسترم شرکت آب و فاضالب استان مرکزی، جناب مهندس عبدالرضا خلیلی مراخب  زحماتبرخود الزم می دانیم از 

که کارکنان امور آب و فاضالب شهر مهاجران و همچنیر جناب دکتر هوشنگ عیوضی همچنیر از   سپاس را به عمل آوریم.

 در خهیه ایر مقاله ما را یاری نمودند خشکر و قدردانی نماییم.
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