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 خالصه

از  یابیو ارز یاز اقدامات مهم در خصوص کاهش تلفات واقع یکی عیتوز یدر شبکه ها یابینشت  اتیعمل یاجرا

انجاا  ررفتاه از شابکه  یابیمطالعه نشت  نیباشد. در ا یآب بدون درآمد م رانیتحت نظر مد عیشبکه توز تیوضع

اسات.  دهیآب در شبکه  ررد تریل 30انجا  ررفته است منجر به کشف  یمحالت که بصورت قرارداد حجم عیتوز

آب ضارورت  نیشهر محالت و کمباود مناابع تاام یو توپورراف یریپذ ستیتور تیمطالعه با توجه به موقع نیدر ا

در شاهر محاالت  نیبوده است. با توجاه باه بافات زما تیحائز اهم اریبس عیدر شبکه توز یابینشت  اتیعمل یاجرا

و کااهش  عیاشابکه توز یابیاتنها راه حا  ارز یابیباشد و نشت  ینم ریپذ نامکا نینشت شبکه در سطح زم تیرو

مشاور  یاز سو یابینشت  ینیتضم یاستفاده از روش حجم شنهادیموضوع پ نیدنبال همتلفات آب بوده است. لذا ب

 .، شرکت آب و فاضالب را مجاب به عقد قرارداد نموده است

 

 

 ، محالت، تلفات واقعی آب یابینشتکلمات کلیدي: 
 

 

 

 

 

 



 

  مقدمه .1

توان دانند که نمیمتخصص در این زمینه میهای های آب در جهان مقداری تلفات واقعی دارند و همه شرکتهمه سیستم

توان تلفات واقعی های تازه تاسیس شده از بین برد، ولی تجربه نشان داده است که میبصورت کام  این تلفات را حتی در شبکه

 های توزیع در یک محدوده اقتصادی قرار ریرد.شبکهنشت را چنان مدیریت کرد تا 
  

 

 بیان مساله .2
یک مشک  جهانی بوده و به یک اندازه مهم و قاب   های توزیعدر دو حالت تلفات ظاهری و واقعی شبکه بوجود تلفات آ

باشد. های شبکه توزیع میمقدار تلفات واقعی شاخص مناسبی برای ارزیابی کارایی منابع تولید و مدیریت دارایی پیگیری است.

 کنندقداماتی را انجا  دهند تا مشترکین نسبت به آبی که مصرف میاین حجم نشانگر آنست که تولیدکنندران آب شرب باید ا

 پذیر باشد.مسئولیت

یابی به ازای که در این قرارداد بجای نشت بودهیابی شبکه توزیع شهر محالت مقاله فوق تجربه اجرای عملیات نشت

 ر حسب لیتر بوده است.یابی به ازای حجم آب کشف شده بکیلومتر مبنای پرداخت صورتحساب پیمانکار نشت

 

 منطقه مورد مطالعه .3
کیلومتری از شهر تهران قرار دارد. جمعیت این شهر طبق  262شهر محالت یکی از شهرهای استان مرکزی و در فاصله 

کیلومتر و طول شبکه  187برآورد شده است. طول شبکه توزیع آب در این شهر  نفر  55342برابر با  1395سرشماری سال 

شیر فشار شکن  17زون فشاری تقسیم بندی شده است که دارای  9به  1390باشد و از سال کیلومتر می 43شده برابر با یابی نشت

 فعال می باشد.

 

 روش اجرا .4
ولی روش  ریردمیهای توزیع آب بر اساس کیلومتر ، طول و قطر لوله انجا  یابی در شبکهبطور معمول اجرای عملیات نشت

 باشد.ترجهت دستیابی به مقدار هدررفت غیر قاب  مشاهده شبکه توزیع میجمی روشی مطمئنیابی حنشت

یابی حجمی بطور پلکانی تنظیم شده است و چون این ، قیمت نشتنشان داده شده است 1همانطور که در جدول 

بعدی نیاز به اصالح داشته  رذاری اولین تجربه شرکت آب و فاضالب استان مرکزی بوده است، شاید در قراردادهایقیمت

 باشد.

 جدول قیمت – 1جدول
 مبلغ ک  )ریال( مبلغ واحد )ریال( دبی )لیتر بر ثانیه( شرح عملیات ردیف

 25،000،000 25،000،000 10 لیتر بر ثانیه نشت نامرئی 10تا  0کشف  1

 30،000،000 30،000،000 10 لیتر بر ثانیه نشت نامرئی 20تا  10کشف  2

 20،000،000 40،000،000 5 لیتر بر ثانیه نشت نامرئی 25تا  20کشف  3

 20،000،000 40،000،000 5 لیتر بر ثانیه به باال نشت نامرئی 25کشف  4



 
 

 

زمان ای ی، میزان حجم نشت ضرب در فشار لحظهرریریری حجم آب کشف شده در این روش اندازهاساس اندازه

نشت بوده و در نهایت با توجه به اینکه میزان نشت در ساعات نیمه شب بیشتر از طول روز است، با داشتن فشار متوسط 

 [1]شود.محاسبه میها برای روزنه 1نزدیکترین نقطه به مح  نشت میزان متوسط نشت در شبانه روز طبق رابطه 

(1)      𝑄1

QAve
=  √

P1

PAve
=> QAve = Q1√

P1

PAve
  

متوسط فشار  AvePفشار در زمان دبی سنجی،  1Pدبی نهایی نشت،  AveQدبی در زمان دبی سنجی،  1Qدر فرمول فوق 

صورتی که مح  نشت بصورت ترکیدری بوده باشد، از توان یک استفاده شده است.  درباشد. در این رابطه ساعت شبکه می 24

مراح  مشخصی باشد تا در طول عملیات مشکالت کمتری بوجود آید، لذا  یابی باید تابعبا توجه به اینکه اجرای عملیات نشت

 دفتر آب بدون درآمد موارد زیر را جهت تسهی  در عملیات به مشاور ارائه نموده است:

 پس از عقد قرارداد اقدا  به تحوی  نقشه شهر و منطقه مورد نظر رردید -

 یابی در شبهای نشتاکیپهای الز  با نیروهای انتظامی شهر جهت تردد هماهنگی -

 یابی به مشاور ناظر عملیات نشتمعرفی  -

 :دهد تهیه رردیدیابی مورد استفاده قرار میچک لیست تجهیزاتی که مشاور در عملیات نشت -

o  دستگاه ژئوفونXmic 

o دستگاه کرولیتور HWM-Water 

o  فشارثبت الرر 

o کرنومتر 

o  ترازوی دیجیتال 

o   پمپ 

o  ریری حجم آباندازه ظرف 

نقطه طبق هماهنگی با  15الی  10 به تعدادیابی و تعیین نقاط مشکوک به نشت یابی پس از هرشب عملیات نشتهای نشتاکیپ

ریری حجم نشت اقدا  به رفع نشت حوادث و اتفاقات در طی چند روز ، نقاط مشکوک حفاری و همزمان پس از اندازه اکیپ

به تفکیک نقاط  2یابی در جدول شماره های جمع آوری شده در هنگا  نشتالز  به ذکر است خالصه فر  د.یرردمح  می

 نشت آورده شده است.

 

 

 



 

 نقاط نشت یابی شده به تفکیک محل  – 2جدول

 
 

 



 
 

 

 
 یابی شدهو نقاط نشت منطقه -1شکل 

 

 

 محاسبه حجم نشت .5
متناسب با نوع و شدت ریری حجم نشت و عمق لوله امکانات اندازه قطراز آنجایی که پس از حفاری مح  نشت با توجه به 

روش حجمی ریری حجم نشت در مح  رردید. روش اول استفاده از اندازه . بطور کلی به دو روش اقدا  بهنشت استفاده شد

آب، متوسط فشار مح   مچنین با توجه به تاثیر فشار در میزان نشتهای زیاد. هفاده از پمپ برای نشتو روش دو  است وزنی

لیتر نشت در فشار مح   1کیلورر  آب را معادل  1نشت با نصب الرر در نزدیکترین نقطه به مح  نشت بدست آورده شد و هر 

 دهد.نشت را نشان می در یکی از نقاط یابینحوه عملیات نشت  5تا  2شک   محاسبه شد.

 



 

 
 یابیهاي نشتتوسط اکیپ شناسایی شده محل -2شکل 

 

 
 محل نشتحفاري  -3شکل 

 



 
 

 

 
 نشت  مرئی شدن -4شکل 

 

 
 گردبر شدن لوله  -5شکل 

 

شبکه تا زمان رسیدن به سطح لوله قاب   منطقه شود ، به علت جنس خاک نشتمشاهده می 3همانطور که در شک  

 .ه استمشاهده نبود

 



 

 گیرینتیجه .6
، لذا امکان بدست آمدکیلومتر  43یابی شده لیتر طول شبکه نشت 30 یابی به میزاناز آنجایی که پس از اتما  عملیات نشت

. افزایش نشت ناشی از افزایش فشار در مسیرهای باشدنمیپذیر تاثیرپذیری این میزان نشت کشف شده بر ک  تولید آب امکان

کیلومتر از  43یابی ی از نشتجویی ناشهزینه صرفه 1جدول  تواند یکی از دالی  اصلی باشد.میغیر از محدوده پروژه فوق 

های مختلف نرخ میانگین خانگی، آب آزاد و قیمت تما  شده نشان داده است. همانطور که مشاهده شبکه محالت را  در تعرفه

یک سال  رآب آزاد دنرخ جویی بر اساس لیتر بر ثانیه هزینه صرفه 30شف کشود بر اساس مبلغ پرداخت شده به مشاور بابت می

 .برآورد رردیده استریال  12،294،789،120معادل

 

 هزینه هدررفت آب -1جدول 

نرخ میانگین 

 خانگی
 هزینه در سال هزینه در ماه

4500 355،752،000 4،269،024،000 

212960 1،024،565،760 12،294،789،120 

7170 566،831،520 6،801،978،240 

                                                                                                                                      

 قدردانی .7

زحمات مدیرعام  محتر  شرکت آب و فاضالب استان مرکزی، جناب مهندس عبدالرضا خلیلی مراتب برخود الز  می دانیم از 

برداری شبکه محالت و کارکنان واحد بهرهزحمات کارکنان امور آب و فاضالب شهر از  را به عم  آوریم.  همچنینسپاس 

ما را یاری نمودند  یابیو اجرای عملیات نشت که در تهیه این مقاله شرکت مشاور سپیتا طرحو همچنین  توزیع آب شهر محالت

 تشکر و قدردانی نماییم.

 

 مراجع .8
 (1387مهندسی آب و فاضالب کشور، راهنمای مدیریت فشار )شرکت  [1]

 

 


